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Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí 



Ahojda! 
 

Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v 

plné síle, se spoustou nových článků, redaktorů, anket, soutěţí a mnoha dalšími 

novinkami. Tou nejvýznamnější jistě je, ţe jsme na facebooku. Najdete nás pod heslem 

Školní časopis Tamtam. Nezapomeňte odkliknout ,,To se mi líbí“! Další událostí je, ţe 

jsme získali penízky od SRPŠ. Co to znamená pro Vás? Hodnotnější ceny do soutěţí! 

SRPŠ velmi děkujeme. Abyste  tyto ceny mohli získat, musíte správně odpovědět na 

všechny naše záludné otázky. Své odpovědi posílejte na tamtam.casopis@seznam.cz  Ale 

peníze od SRPŠ  i vaše správné odpovědi by nám byly na nic, kdybychom neměli takto 

krásně, barevně vytištěný časopis. Proto velmi děkujeme manţelům Ondráškovým za 

tisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A co v tomto čísle Tamtamu najdete??? 

 

Velkou část tvoří Vánoce. A ty uţ nám doslova klepou na dveře. Dozvíte se, jak se slaví 

Vánoce jinde ve světě a zjistíte, jaký druh vánočního stromečku je ve Frýdlantu 

nejoblíbenější. Můţete si ověřit znalosti vánočních zvyků nebo se proleťte v létajícím 

ferrari. Pro knihomoly zde máme příběh  

na pokračování Ona je stejná.  

 

Tak se pohodlně usaďte a začtěte se! 

Pěkné počteníčko přeje redakce časopisu TAMTAM 

 

To jsme 

my 



 

Létající Ferrari 
 

 

     Létající auto, kterým by bohatí lidé cestovali například do práce, by mohlo být 

realitou do dvou let. Přestavěné Ferrari 599 GTB pojmenované Autovolantor bude stát 

asi 500 000 liber, tedy přibliţně 15,3 milionu korun. Odhaduje to výrobce létajících 

strojů společnost Moller International. Informoval o tom britský deník The Daily 

Telegraph. 

 

Autolet bude podobný tomu, jaký pouţíval filmový Fantomas. Na rozdíl od jeho 

upraveného Citröenu DS, který ke vzletu potřeboval rozjezd, bude Autovolantor moci 

vzlétat svisle pomocí osmi výkonných dmychadel s usměrňováním proudu vzduchu. 

 

Maximální rychlost vozu na silnici by měla být asi 160 kilometrů za hodinu, ve vzduchu 

pak 240 kilometrů za hodinu. Technici počítají s doletem asi 120 kilometrů 

a dojezdem 240 kilometrů. Konstruktér a generální manaţer společnosti Bruce Calkins 

řekl, ţe auto bude mít speciální hybridní pohon, který dodá motorům sílu 800 koní. 

Podle Calkinse by stroj mohl dosáhnout výšky letu aţ 1500 metrů. 

 

     „Ve vzduchu vozidlo manévruje jako vrtulník, s nakloněnou přídí se pohybuje vpřed, 

natočením doprava či doleva se změní směr“, vysvětlil. 

 

Společnost Moller si vybrala tento automobil kvůli výrazným tvarům. Nejdříve se 

projektanti obávali, ţe nenajdou auto, které budou moci přizpůsobit k letu. Ale Ferrari 

599 GTB má prý přesně takové tvary, jaké firma hledala. Calkins doufá, ţe zájem o 

letové schopnosti vozidla podpoří financování celého projektu. 

 

 
 

 

 

 Kryštof Šafr, 5.C 



 

Rozhovor s paní učitelkou Řezníčkovou 
 
Martina Orihelová a Eva Šigutová z 6.C jsou novými, ale už platnými členkami Tamtamu. Dnes se 

vám představují se svým prvním článkem. Vyzpovídaly svoji třídní, paní učitelku Šárku 

Řezníčkovou. 

 

Paní učitelko, jak dlouho vlastně uţ učíte? 

Letos je to 15 let. 

 

A baví vás vaše práce? Proč? 

Ano, baví. Hlavně mě baví pracovat s dětmi. 

 

Pamatujete si, čím jste chtěla být, kdyţ jste byla malá? 

To víte, ţe ano, učitelkou. 

 

Jaký je váš nejlepší a nejhorší záţitek za dobu učitelování? 

Nejlepší je, kdyţ děti pochopí těţkou látku.  

Nejhorší, kdyţ mě někdo naštve. 

 

Co si myslíte o svojí třídě? 

Svoji třídu mám ráda. 

 

Co byste chtěla mít na naší škole? 

Ráda bych, aby tady byla horolezecká  

stěna. 

 

Co děláte ve volném čase? 

Cvičím psa, chodím po horách, lyţuji  

a spoustu dalších věcí. 

 

V jakém znamení jste se narodila? 

Rak. 

 

Co ráda čtete? 

Populárně vědecké časopisy. 

 

Jaké máte záliby? 

Vysokohorská turistika. 

 

Které sporty máte ráda? 

Volejbal, plavání, jízdu na kole, lyţování. 

 

Ve kterých zemích jste byla a kde se vám nejvíce líbilo? 

Byla jsem v Řecku, Tunisu, Turecku, Polsku, Rakousku, Slovensku. Nejvíce se mi líbilo v Řecku a na 

Slovensku. Tam se mi líbilo moře a Vysoké Tatry. 

 

Který stát byste chtěla navštívit a proč? 

Francii a Itálii kvůli památkám.  

 

Děkujeme za rozhovor. 

                                                                                  Martina Orihelová, Eva Šigutová, 6.C 



Pozor, pozor, je tady zimní soutěţ! 

Hrajeme o velkou čokoládu Milka. 
 

Soutěţní úkoly 

Pro  děti z 2. a 3. tříd bude úkolem nakreslit obrázek na téma Jak si 

představují mimozemšťánka (můţe být i koláţ nebo jiná výtvarná 

technika) . 

 

Úkolem pro čtvrťáky a páťáky je vymyslet příběh nebo básničku, ve které 

se objeví tyto postavy: straka Berta, motýl Emil, pejsek Brok a veverka 

Jitka. 

 

Soutěţní práce mohou posílat skupinky aţ tří dětí. Práce doneste Terezce 

Beluské do 5. C (sedím v prostřední lavici u okna) nebo přímo paní učitelce 

Ševčíkové do kabinetu. 

 

!!! Pozor!!!Čas máte do 10. února 2011. 

 

Vítězného mimozemšťánka vylosujeme v redakci Tamtamu, nejlepší 

literární práci vybere p. uč. Ševčíková. 

 

 

Těšíme se na vaše příspěvky. 

 

 

 

 

 

 

Tereza Beluská, 5.C 



Soutěž pro 6. – 9. třídy 

(aby vám to nebylo líto :P) 

 
 

 

Co je to??? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odpovědi na otázku, co asi tak můţe být tato záhadná věc, posílejte do 

10.2.2011 na adresu tamtam.casopis@seznam.cz. 

Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od nás dostane  

 

........ záhadnou cenu 

  

 

 

 

mailto:tamtam.casopis@seznam.cz


 

Tomáš Ledník a jeho volnost na křídlech 

Tomáš se narodil v roce, kdy k Marsu odstartovala sonda Mariner 9, zemřela jazzová 

legenda Louis Armstrong a začal komerční provoz Boeningu 747–400 na zaoceánských 

linkách. Na padákových kluzácích létá od roku 1988 a během své dosavadní paraglidingové 

historie vyzkoušel snad všechna možná křídla; létal na doma šitých křídlech prapodivné 

konstrukce, přes pověstné „výkonné“ BIGY, až k současným moderním padákům. První 

lety absolvoval v domácích Beskydech, kdy celý jeden den neúnavně slétával Stolovou horu 

a ani přistání na stromě ho neodradilo od paraglidingu.Tomáš patří mezi zkušené závodní a 

testovací piloty a převážnou část svého času tráví právě testováním a laděním křídel před 

závěrečnou certifikací. V současnosti je členem reprezentačního týmu ČR v paraglidingu a 

členem mistrovského týmu ČR z let 1998 a 1999. Ve SKY PARAGLIDERS se kromě 

testování podílí i na prezentačních a demonstračních akcích. Je členem display teamu a 

členem akrobatického teamu SKY PARAGLIDERS 

Co je paragliding? Vznikl z parašutizmu a je to vlastně létání na padákovém kluzáku. 

Od kolika let se můţeme věnovat tomuto sportu?  Na tandemovém  padáku se můţe lítat, 

od kolika let chceme, ale sami můţeme létat na padáku od 15 let s potvrzením rodičů. 

Jak jsi přišel  k paraglidingu? Dostal jsem se  k němu přes parašutizmus v roce 1998  ve 

Frýdlantěn.O., kde jsem získal informace o tomto sportu, a tak jsem se začal tomu věnovat. 

Co tě na tom zaujalo? Volnost, vzít si padák a nepotřebovat ţádné povolení vyběhnout si na 

kopec.  

Co cítíš při seskoku? Cítím se být volný jako pták, kolikrát se spolu s ptáky potkáváme 

v termických proudech a ty si uvědomíš, jak jsi blíţe spoutaný k přírodě. 

Je to nebezpečné? Samozřejmě, kaţdý sport je nebezpečný, kdyţ ho nebezpečně provozuješ. 

Protoţe člověk nebyl stvořen k létání, tak o paraglidingu potřebujeme vědět víc, ale kdyţ 

budeš dodrţovat určitá pravidla tak je to bezpečný sport.  

Na jakých kopcích se vBeskydech skáče? Královský kopec je Lysá hora,  je tam potřeba 

vyšlápnout si pěšky, takţe to má své kouzlo, Javorový vrh, Velký Javorník ,Skalka-Ondřejník. 



Jaké je nejlepší místo na skákání v Evropě? Všude je krásně, na jaře Slovinsko, v létě na 

Slovensku, švýcarské, rakouské, italské Alpy, v zimě Madeira, Turecko,  je toho spousta. 

 

Jaké bylo tvoje nejlepší vítězství? Letos jsem se umístil druhý na mistrovství v Evropě a 

poslední dobou  jsem se stal několikrát mistrem České republiky. 

 

Máš ještě jiné záliby? Ano mám, lyţe, trošku běţky nebo skialpy ,v létě brusle, horské kolo, 

plavání, base jump.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozhovor s Tomášem Ledníkem připravil Vojta Kravčenko, 5.C 



 

 

      

 

                                                                                           

Mgr. Eva Sigmundová 

 

vs. 

                                                                                            

Matěj Sigmund (9.C)   

 

 

 

 

 

 

 

Duel – 1. kolo 
Mgr. Sigmundová:    Matěj: 

 

Čím vás Matěj nejvíce potěší?  Čím tě mamka nejvíc potěší? 
Kdyţ má dobrou náladu.                          Kdyţ mi dá klid          

 

Co byste na Matějovi změnila?  Co bys na mamce změnil? 

Nic. Nic. 

 

Co máte na Matějovi ráda?  Co máš na mamce rád? 

Smysl pro humor.    Nevím. 

 

Jedním slovem prosím definujte Matěje.       Jedním slovem prosím definuj mamku. 

Slunko.       Přeháněč. 

 

Jaké zvíře vám Matěj připomíná?  Jaké zvíře ti mamka připomíná?  

Opičáka.            Geparda 

 

  



 

Čím Vás Matěj vytáčí?  Čím tě mamka vytáčí? 

Svým „JO“.  Všemi námitkami. 

Dala byste Matějovi nějaké jiné jméno?  Dal bys mamce nějaké jiné jméno? 

Ne.  Ne. 

 

Jakou hudbu poslouchá Matěj?   Jakou hudbu mamka poslouchá? 

Ţádnou.  Nevím. 

 

Hraje Matěj na nějaký hudební nástroj?                 Hraje mamka na nějaký hudební nástroj? 

Pokud se dá za hudební nástroj povaţovat   Ne. 

moje nervová soustava, tak je Matěj virtuóz. 

 

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

Ten kdo vynalezl postel, měl dostat   Néé!!! Zítra škola! 

Nobelovu cenu. 

 

Co je Vaším snem?   Co je tvým snem? 

Abychom byli spokojení.   Nic. Sny si nepamatuji.. 

 

V čem se Vaše děti liší?   V čem se se sestrou lišíte? 

Matěj je větší pohodář.   Je agresivnější. 

 

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

Co bude na večeři.   Nevím. 

 

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

V zimě rádi a hodně sportujeme.  Na pc. 

 

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

Slovensko,Polsko,Maďarsko,Rakousko,  Slovensko,Maďarsko,Chorvatsko, 

Německo,Švýcarsko,Francie,ItálieSlovinsko,Rakousko 

 

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

V Halstadtu v Rakousku.   Doma. 

 

Duel – 2. kolo 
 

 Mgr. Sigmundová Matěj 

 

Nejoblíbenější jídlo Cokoliv s rajčetem, Pizza 

                                                      kukuřicí, černými 

                                                      olivami a bazalkou 

Nejoblíbenější kniha Malý princ Ţádná  

Nejoblíbenější den Pátek a sobota Pátek a sobota 

Nejoblíbenější roční období Léto Zima 

Nejoblíbenější měsíc Červenec a srpen Červenec 

Nejoblíbenější zpěvák Nohavica Ţádný 

Nejoblíbenější film Forest Gump Saw 

Nejoblíbenější člověk Lidé se smyslem pro humor Nikdo 

Nejoblíbenější herec Tom Hanks Nikdo 

Klára Sigmundová, 7.B 

 



  

RRoobbiinn 
ZZddeennaa  FFrrýýbboovváá                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedávno jsem dočetla knížku, o které si myslím, že by vás mohla pobavit stejně jako 

mě. Napadlo mě, že vás zkusím přesvědčit, abyste si jí taky přečetli. Při rozhodování vám 

pomůže tato recenze. 

 

Stručný děj:Milena dostane nemilý dárek. Psa, a to ne psa ledajakého! Robina, 

foxteriéra, který si ţije svůj vlastní ţivot, svou paničku bere jako hroznou otravu a tiše se 

směje tomu, jak se ho snaţí získat na svou stranu. Robin neustále utíká a často něco provede. 

Mezi jeho veliké záliby patří utíkání z domu. Není vţdy lehké ho najít. Alenka, Milenina 

dcera, čeká miminko a musí se z malého bytu přestěhovat, proto vymýšlí bydlení. Nakonec 

přestaví starší dům, vezmou si Robina a Milena dostane nového pejska Batula, který je o něco 

klidnější a poslušnější neţ Robin a s Milenou si skvěle rozumí. 

 

První kapitola sice vypadá jako byste si četli kníţku o tom, proč v ţádném případě 

nemít děti, v dalších kapitolách je to však uţ o psech. První kapitola mě tedy trošku odradila, 

ale vydrţela jsem a za to jsem ráda. Milenu jsem musela pořád litovat a přesto fandit 

Robinovi v jeho neplechách a neustále ţasnout nad jeho rafinovaností. První polovinu jsem 

četla jedním dechem, v dalších kapitolách mi však přišlo, ţe uţ se zápletky moc opakují, 

protoţe Robin něco vyvede, ostatní ho hledají, dostane za vyučenou a za chvíli zase něco 

provede a vše běţí od začátku. Ve chvíli, kdy uţ mě kniha značně nudila, přišla Ruth. Její 

trable hned oţivily další stránky. Kdyţ do rodiny přibyl další pes a vnouče, začalo se řešit 

bydlení a to bylo zase napínavé a opět jsem hltala jednu stránku za druhou. Nakonec to byl 

happyend. Myslím ale, ţe pokračování Robin Druhý a jeho rodina je lepší, kdyţ však si 

přečtěte oba díly, nebudete litovat! Celá kniha je prokládaná úţasným sarkastickým humorem, 

jeţ Zdena Frýbová bravurně ovládá.  

 Anna Rousková, 7.A 

 



Yellowstonský národní park 
 

Je to národní park nacházející se území amerických států Wyoming, Montana  a 

Idaho . Yellowstonský národní park se rozkládá na ploše 8980 km
2
.Parkem byl 

vyhlášen 1. března 1872. Je prvním a nejstarším národním parkem na světě a je 

známý především pro svou divočinu  

a řadu geotermálních úkazů .. 

Nachází se zde okolo 110 vodopádů a velké mnoţství horských pramenů, 

bublajících bahnitých jam, horských jezer, kaňonů, erodovaných lávových 

proudů a gejzírů. Nejznámějším gejzírem je Old Faithful, jenţ tryská průměrně 

po 64,5 minutách do výšky 40 m, maximálně pak aţ do výšky 56 m. Takto 

vytryskuje asi 120 let. 

Old Faithful však není nejvyšším gejzírem v Yellowstonu. Tím je Steamboat 

(Parník), který má však velmi nepravidelné intervaly erupcí: od 4 dnů po 50 let 

tryská do výšky okolo 90 metrů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

V parku ţijí stovky druhů savců, ptáků, ryb a plazů, včetně řady ohroţených 

druhů. Součástí většiny zdejších lesů a pastvin jsou dále unikátní rostlinné 

druhy. V parku ţijí například medvědi Grizzly, vlci, či volně ţijící stáda bizonů 

amerických a jelenů wapiti.Yellowstonský národní park je bohatý na přírodní 

zajímavosti a nedotčenou přírodu. 

 

Silva Illésová, 6.B 



Co (ne)víte o Frýdlantu nad Ostravicí 

První písemná zmínka o Frýdlantu nad Ostravicí se datuje do roku1395, kdy byl Frýdlant 

majetkem Hynka z Frýdlantu (v Čechách), příslušníka rodu Ronovců. 

A jak to bylo ještě dříve? 

Aţ do přelomu 12. a 13. století bylo území našeho městečka hustě zalesněno a plnilo funkci 

pohraničního hvozdu. Nacházelo se zde také několik malých sídlišť a vedly tudy obchodní 

stezky. Jedna od Hranic na Moravě aţ do Krakova v Polsku, druhá od Opavy přes Ostravu aţ 

do Těšína. 

V průběhu 14. století se na Moravě objevil rod Ronovců, kterým biskup Mikuláš 

z Rýzmburku potvrdil tzv. lenní drţbu oblasti Místecka (léno – to je to, o čem se učíme 

v dějepise :). No a právě tento rod zaloţil v druhé polovině 14. století náš Frýdlant. 

V roce 2004 archeologové zjistili, ţe zde kdysi existovala tvrz, zřejmě právě ve 14. století. 

Tato tvrz slouţila jako stráţní hrádek rodu Ronovců. (Neví náhodou někdo, kde se tvrz 

nacházela? Nebyla za mostem pro pěší směrem na Lubno? Jestli to někdo víte, ozvěte se, 

prosím.) 

V roce 1402 bylo celé místecké léno i s Frýdlantem prodáno těšínskému kníţeti Přemyslovi a 

tím se toto léno stalo na 200 let součástí slezského těšínského kníţectví. Byla to doba velkého 

úpadku Místku i Frýdlantu, protoţe pro těšínská kníţata znamenalo Místecko pouhou 

okrajovou oblast zájmu. 

V té době se odehrávaly také husitské války (vzpomínáte?). Husité se bohuţel do dějin 

Frýdlantu zapsali jako rabující a vraţdící nepřátelé. 

Těšínská kníţata se v průběhu 16. století hodně zadluţila (to se stává i dnes, že?) a musela 

Místecko odprodat. 

Prodali je olomouckým biskupům a ti, konkrétně biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic  

připojili celou oblast k panství Hukvaldy. Tím se lidem v obci otevřely nové odbytové 

moţnosti, a tak začala zase vzkvétat řemeslná výroba. To bylo pro frýdlanťany hodně 

důleţité, protoţe se tu nacházelo jenom 22 usedlostí, 1 fojtství, 2 mlýny a 5 pil. Moţná ještě 

důleţitější ale bylo, ţe v roce 1625 byli frýdlantští občané osvobozeni od části robot. Taková 

věc se nestávala často a vůbec ne všude, tekţe Frýdlantu se velice zvýšila prestiţ. 

Na to, ţe byl středověk, by se ve Frýdlantu příjemně ţilo, kdyby vše nezhatila třicetiletá 

válka... 

Ale o tom aţ příště. 

 

Katka Kaňoková, Verča Kudělková, 7.B 



Zajímavosti přírody 

Tato rubrika je především pro zvídavé čtenáře, ovšem to neznamená, 
že bude plná vědeckých pojmů, které si musíte vyhledat ve slovníku. 
V tomto díle jsme napsali o Galidii Durrellově, která je nově 
objeveným masožravým savcem. 

Galidie Durrellova 
latinsky: Salanoia durelli 

 

Galidie Durrellova na to, že je masožravec, má docela malý vzrůst, jen 

asi jako taková normální kočka domácí a váží zhruba půl kila. Pochází 

z Madagaskaru. Jde o prvního nově objeveného masožravého savce za 

24 let. Poprvé byl spatřen v roce 2004 v okolí největšího 

madagaskarského jezera (Alaotra), o rok později byl nalezen mrtvý 

jedinec a byl prozkoumán londýnským Přírodopisným muzeem. V roce 

2010 byla konečně Galidie Durrellova prohlášena novým živočišným 

druhem. Patří také mezi nejohroženější živočišné druhy. Dokonce se 

říká, že je těsně před vyhynutím. Jediným a ideálním místem výskytu 

tohoto savce je okolí největšího madagaskarského jezera (Alaotra). 

Je pojmenována na počest britského spisovatele, zoologa a 

popularizátora ochrany přírody Geralda Durrella.  Verča Smejová, 7.B 

 

 



 

Na slovíčko u Einsteina 
(rychlý průvodce všemoţnými výzkumy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

V roce 2003 přišli na Cambridge University na to, ţe: valstně m e ţ ů m e  p á s t  

n y s m e s l y  a otastní to po nás bez věštích porlbémů pčeřtou.  

Názeleţí titoţ na pařodí pesmín ve solvě, pouze na tom, aby pvrní a pesoldní pesmíno, zastůlo 

na svém msítě. Otastní pesmíno můţou být noprastou slátinanou. 

Je tomu proto, ţe náš mezok nívnemá solvo p í s m e n k o  p o  p í s m e n k u , ale jako 

jeden celek. To je, co? 

Doporučení přímo od Ensteina: Nodepuročuje se tuto tichneku pouţívat v hidonách  

    čišteny. Učetilky při dáktitu pro to níjspeš nubedou mít   

    pechoponí. 

 

                                                                                          Ačkina Rukosvoá, 7. A 

 

                       Přespolní běh       

 

 

 

 

Na škole se koná mnoho různých závodů a akcí. Na jednom závodě jsem byl taky já. Ve 

čtvrtek bylo škaredé počasí, sraz byl v 7:30 hodin u školní druţiny. Kdyţ jsme tam byli 

všichni, vydali jsme se k nádraţí.  Jeli jsme vlakem RegioNova na Ostravici. Potom jsme šli 

na závodní okruh, který vedl kolem fotbalového hřiště. Před závodem jsme se převlékli a 

dostali jsme cedulky s našimi jmény.  První běţely holky prvňačky a pak prvňáci kluci a tak 

dále, poslední byli páťáci kluci. Běţelo se mi dobře, protoţe jsem vystartoval jako pátý a toto 

místo jsem si udrţel, nikdo mě nepředběhl. Zpátky do Frýdlantu n. O. jsme se vrátili ve 12 

hodin. My páťáci jsme měli ještě jednu hodinu, a tak jsme šli do třídy. Ve třídě se nás všichni 

ptali, na kterém místě jsme se umístili. Já jsem se umístil na pátém místě. 

A tohle je konec článku o přespolním běhu. 

                                                                                                              Matouš Smeja, 5. C 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce...kaţdý rok stejné a přesto pořád jiné... 

Náměstí jsou svátečně vyzdobená a vévodí jim vánoční stromy, které jsou poseté desítkami 

baněk, svíček a prskavek. V ulicích svítí světýlka, výlohy se blyští, září a lákají k nakouknutí. 

Z vánočních trhů se line vůně svařeného vína a pečených kaštanů. Střecha kostela je přikryta 

čepičkou sněhu, z okapů visí rampouchy. 

Stromky před domy jsou nazdobené, z komínů se kouří, před domem stojí sněhuláci a z oken 

dýchá na kolemjdoucí vánoční nálada. Poslední den před Štědrým dnem se chystá kapr, 

připravuje bramborový salát a další dobroty, zdobí se vánoční stromeček. Na Štědrý den 

máme půst, aby se večer objevilo zlaté prasátko. 

Před štědrovečerní večeří chodíváme na procházku. Díváme se do oken, pozorujeme, jestli uţ 

někdo večeří, nebo je u stromečku. Promrzlí se vracíme domů, sedneme si k večeři a 

začínáme jíst. Děti jsou nedočkavé a jídlo jí tak rychle, jak jen to jde, jen aby uţ přišel 

Jeţíšek. Dospělí jí pomalu, aby jim náhodou nezaskočila rybí kost. Děti na ţidlích poskakují 

nedočkavostí, a kdyţ konečně uslyší ten známý kouzelný zvuk Jeţíškova zvonečku, vyskočí 

ze ţidle a peláší ke stromečku. 

Pak uţ je z pokoje slyšet jen dětský hlásek, který jásá radostí nad právě rozbaleným dárkem. 

 



Tradice Vánoc 

Na Vánoce si nejen v České republice připomínáme narození Jeţíše Krista. Ale věděli jste, ţe 

Vánoce tu nejsou odjakţiva? Vánoce, tak jak je slavíme dnes, jsou tu asi 200 let. 

Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista a patří k nejvýznamnějším 

křesťanským svátkům. Štědrý večer ještě nepatří do křesťanských Vánoc. Končí jím advent a 

také postní období. Štědrovečerní večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z 

postních jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční bohoslužby, 

která původně předcházela všem významným křesťanským svátkům. Samotné vánoční 

svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince, 26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána.  

6. ledna se slaví slavnost Zjevení Páně (též svátek Tří králů). Podle tradice se tohoto dne přišli 

poklonit právě narozenému Ježíškovi do Betléma mudrci od východu a přinesli mu dary. 

Tradice později udělala z mudrců krále a stanovila jejich počet na tři.  

K Českým Vánocům patří hlavně stromek, cukroví, koledy, pohádkové příběhy, dárky, kapr a 

hrachová polévka.  

Kristýna Židková 6.C 

  

 

Ptali jsme se dětí ve 2. třídě, co by chtěli pod stromeček a jak si představují Ježíška. 

Některé odpovědi byly opravdu zajímavé.  

                  Co bys chtěl(a) pod stromeček Jak si představuješ Ježíška 

Honza bagr nevím 

Karolína  Barbie nevím, jak vypadá 

Martina panenku nevěřím 

Sendy notebook má dlouhé fousy 

Filip  černý notebook nevím 

Matěj batoh, pirátský šátek vypadá jako ježek 

Martin auto  nevím 

Viktor  laser celý červený s černým páskem 

 

Ptaly se Katka Pečinková, 6.C a Magda Lukešová, 6.B 



Jak se slaví Vánoce… 
 

v Brazílii 
V Brazilii mezi vánoční dekorace patří i řezané květiny. V posledních letech se jí stávají i 

mohutné ohňostroje vybuchující na klidné noční obloze větších měst. Brazilci si potrpí na 

bohatou vánoční večeři, tzv. Ceia de Natal (Večeře Zrození). Na stole nesmí chybět nadívaná 

krůta, šunka, neloupaná rýţe a obloţené mísy z ovoce a zeleniny. Oddaní katolíci se obvykle 

účastní Půlnoční mše, neboli Missa do Galo. Missa do Galo končí v 1 h ráno 25. prosince. 

Brazilci patří mezi nejotevřenější národy světa. Lidé během oslav zpívají, tančí na ulicích. 

 

v Austrálii 
Dá se říci, ţe typicky australské Vánoce neexistují. Za výchozí model oslavy Vánoc byly 

pouţity britské zvyky. 

Vánoce jsou ve zdejších zeměpisných šířkách opravdu velmi teplé. Zatímco severní polokoule 

se nachází uprostřed zimy, v Austrálii panují teploty okolo 30
o
 C. Sice zde nikdy nesněţí, ale 

zato se musejí potýkat s bouřkami, krupobitím, záplavami, cyklonami a poţáry! Austrálie a 

Nový Zéland jsou první státy, které časově jinak oslavují Štědrý den, Češi si na něj musejí 

počkat o 11 hodin déle. Dárky zde nosí Otec Vánoc, ale poslední léta si na oblibě získává i 

jeho americký rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a vkládá 

dětem dárky do punčoch na krbu či do povlaků na polštář. Tradiční večeře se přemístily z 

domovů na terasy, zahrady, nejsou neobvyklé ani v parku, či na pláţi 

 

v Americe 
V ţádném období roku se tam nenakupuje víc, neţli právě o Vánocích. Obchody zaţívají jiţ 

od konce listopadu aţ do Vánoc skutečné ţně. 

Často lidé pečou sušenky a jimi obdarovávají své blízké, či sousedy. Vánoční výzdoba je 

velice bohatá, v některých případech nemá daleko ke kýči.. Američané, slavící Vánoce, mají 

stejně jako my stromeček , ţivý nebo umělý. Zdobí jej drobnými světly a ozdobami- baňkami, 

sladkostmi, řetězy z popcorn atd. Večeře je velmi bohatá, sestává z pečeného krocana, husy, 

kachny nebo šunky polite brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je mnohem bohatší. Podává 

se biskupský chlebíček, dýňový koláč, ovocný pudink polévaný brandy, koláčky nadívané 

kandovaným ovocem aj.  

 

na Hawaii 
Na Hawaii Vánoce začínají s příjezdem Vánoční lodi, coţ je loď přiváţející obrovský 

nákladtradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíţdí rovněţ po vodě ve svém člunu.  

 

na Ukrajině 
Vánoce nebyly vţdy na Ukrajině oficiálně slaveny. Namísto nich se je snaţili nahradit 

prázdninami spojenými s příchodem Nového roku.  Avšak Ukrajinci na ně nikdy 

nezapomněli. V roce 1991 získala Ukrajina opět nezávislost a Vánoce se staly oficiálním 

svátkem. 

Jejich "Jeţíšek" je Děd Maroz (Děda Mráz). Na Štědrý večer přichází do domovů a zanechává 

dárky pod stromečkem. 

Svatá Večeře by měla obsahovat nejméně dvanáct pokrmů. Na stole by neměla chybět Kutia, 

chutný desert připravovaný z máku, pšenice, kandovaného ovoce, medu a ořechů. 
 

Natálie Klimecká, 6.C 



…v Čechách… 

Předvánoční anketa 

Ve středu 3.11.2010 jsme vyběhli do ulic předvánočního Frýdlantu a ptali se lidí na 

velmi záludné otázky  týkající se  Vánoc. Tak tady jsou výsledky. 

Otázky: 

1. Kde budete trávit Vánoce ? 

a) doma                                                                119 lidí 

b) na horách                                                         8 lidí 

c) jinde                                                                  6 lidí 

2. Co budete jíst ke štědrovečerní večeři? 

a) kapra                                                                92 lidí 

b) řízek                                                                 20 lidí 

c) filé                                                                    16 lidí            

d) něco jiného                                                    23 lidí 

3.  Jaký stromek budete mít? 

a) smrček                                                            45 lidí 

b) jedličku                                                           20 lidí 

c) borovičku                                                       12 lidí     

d) umělý                                                             51 lidí 

e) něco jiného                                                   5 lidí 

4. Dodrţujete nějaké vánoční zvyky? 

a) postím se                                                        43 lidí 

b) krájím jablko                                                  75 lidí 

c) liji olovo                                                           3 lidé 

d) pouštím lodičky                                             34 lidí 

e) jiné                                                                  26 lidí 

Celkově na naši anketu odpovědělo 135 lidí.                      

                                                                                                          Kristýna, 6.C a Silva, 6.B 

 



Oslaďte si Vánoce cukrovím, 

vyrobeném podle našich skvělých receptů. 
 

 

 

 

 

Kuličky Delissa 

 
1 sáček Orion Lískových  jader v čokoládě, 1 sáček Orion Mandlí v čokoládě, 

10 ks oplatek Delissy oříšková, 1 balíček piškotů, 1 dcl rumu, 125 g másla, 125 

g 100% tuku 

 

 
Lískové oříšky, mandle, oplatky Delissa a piškoty pomeleme a přelijeme 

rumem. Necháme navlhnout a pak vmícháme máslo a tuk. Dobře promícháme a 

necháme v lednici alespoň 2 hodiny ztuhnout. Z vytvořené hmoty tvarujeme 

kuličky, které můţeme obalit v kokosu nebo v sekaných oříšcích. Potom 

uchováváme v chladu. 

 

 
Rafaelo kuličky 

1 bílek 

8 dkg práškového cukru  

10 dkg strouhaného kokosu  

1 balíček menších mandlí 

 
Do malého hrnce dáme vodu, kterou přivedeme k varu, a do ní vsypeme mandle. 

Mandle ve vařící vodě necháme tak dlouho namočené, aţ se dají sloupnout. Po 

oloupání je necháme vychladnout.  

Ušleháme bílek s cukrem, a nakonec přidáme strouhaný kokos. 

Vše smícháme a směsí obalujeme loupané mandle. Přejeme dobrou chuť!  

 

   

Míša Dičková, 7. B 
 



Vaše tvorba 

Anička Vonderková ze 7. A má moc ráda zvířata. Obzvlášť jednoho malého kocourka.  Proto se 

rozhodla, že nás postupně seznámí  s příběhy kocourka Bubu. Seznamte se, Bubu začíná vyprávět. 

Příjezd domů 

Ahoj, já jsem Bubu a budu vám vyprávět, jak jsem přišel k novému bydlení. Jednoho rána jsem se 

vyhříval na sluníčku, tu najednou ke mně přijde moje panička a řekne, ať jdu za ní. Ţe jsem byl hodný 

kocourek, tak jsem ji poslechnul a šel jsem. Panička mě dala do nějaké krabice, mě i krabici dala do 

auta, to mi nevadilo, jelikoţ v autě jezdím rád, ale najednou jsme se zastavili před paniččinou prací, to 

mi taky ještě nevadilo, tak jsem bez odmlouvání šel, ale pak mě zase strčila do té krabice a zavřela za 

mnou víko, to uţ se mi nelíbilo a začal jsem mňoukat o sto šest. Pak jsem slyšel hlasy a pak uţ si toho 

moc nepamatuji, protoţe jsem usnul, pamatuji si jenom, ţe jsme zase jeli někam autem, myslel jsem, 

ţe domů, ale otevřelo se víko krabice a vzala mě do náruče nějaká holčička – moje nová panička, byla 

na mě moooc hodná, dala mi trochu smetánky a granulky, jediné, co mi na tom vadilo, bylo, ţe tam se 

mnou nebyla moje stará panička, a tak jsem zase začal mňoukat, ale to bylo jenom dobře, protoţe mě 

zase nová panička vzala do náruče. No a pak jsem usnul, mohl jsem spát u paničky v pelíšku, to jsem 

se měl, co?! 

 

 

 

Jak jsem se musel rvát o svůj pelíšek  

Ahoj, to jsem zase já. Ráno jsem se probudil a měl jsem přímo úţasnou náladu. Krásně jsem se 

vyspinkal do růţova. Nudil jsem se, a tak jsem se šel podívat na svoje království, bylo nádherné, mělo 

jenom jednu vadu, byla tam taková chlupatá koule, co na mě pořád štěkala. Panička řekla, ţe je to můj 

kamarád Bady. Prý se s ním budu dělit o pelíšek, a ţe mě k našemu pelíšku odvede, ţe prý jsem ho 

ještě neviděl. A měla pravdu, neviděl jsem ho. Popíšu vám ho ve zkratce – velký polštář. Jediná věc, 

co na tom takzvaném pelíšku byla pěkná, bylo, ţe je v mé oblíbené barvě, červené. Den proběhl jinak 

hladce. Nejdřív jsem si hrál s klubíčkem, potom byl oběd, potom jsem usnul a nakonec jsem chytal 

myšku, která mě probudila – pomsta byla sladká. Šel jsem spát asi v osm hodin večer a se mnou šel 

spát také Bady. Tak jsme se porvali, kdo bude spát na pravé straně, bohuţel, já to nebyl. Potom uţ 

jsem skoro usnul, ale já aţ do desíti nespal, to jsem byl uţ fakt hodně unavený, tak jsem usnul, ale za 

chvilku jsem se vzbudil a vzpomněl si, ţe jsem nevečeřel, tak jsem se pokusil probudit paničku, ať mi 

něco dobrého nachystá, ale paničku ne a ne vzbudit, tak jsem se naštval a šel si to jídlo udělat sám, ale 

najednou mě popadla únava, a tak jsem došel do kuchyně, lehl si a usnul. Ráno dostal Bady 

vyhubováno, ţe mě prý odtáhl do kuchyně on, ať se můţe rozvalovat, dobře mu tak 

Další příběhy kocourka Bubu najdete v příštím čísle. 

Anna Vonderková, 7.A 

 
 

 

 



HEDVIKA  KOTHEROVÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

O N A   J E   S T E J N Á 
 

 

 

 

 

 

První den v nové škole 
 

Kaţdé ráno vstává jako my, snídá jako my, ale stejně si myslíme, ţe není jako my. Ona je tmavší pleti, 

kdeţto my se nad ni povyšujeme, jen proto, ţe my jsme bílí. My si často říkáme, ţe ţivot nemá cenu, 

jen proto, ţe jsme dostali z písemky pětku, nebo ţe nemáme takové oblečení a věci jako jiní. Ona si 

říká, ţe ţivot nemá cenu, kvůli tomu, ţe se ji posmíváme, ţe ji nemáme rádi, ţe ji bijeme a ubliţujeme. 

Toto všechno děláme jen kvůli tomu, ţe je tmavší neţ my. My máme krásná česká jména. Ona se 

jmenuje Markéta. Jen její jméno je stejné jako typické české, to si myslí většina z nás. Ona je ale třeba 

jako já, nebo ty. Ale její příběh není pěkný. 

Markéta vstala v šest hodin ráno. Dnes jde poprvé do šesté třídy. Bojí se. Hodně se bojí toho, co na ni 

bude říkat nový kolektiv. Sotva ale začala o něčem takovém přemýšlet, vyrušila ji její matka jménem 

Kristýna a řekla ji: ,,Udělej snídani, já musím přebalit malého!“ 

V domě jich bylo patnáct. Kristýna, její manţel, osm dětí, které spolu měli (včetně Markéty), obě 

babičky i dědečci a jejich teta. 

Markéta musela kaţdý den uklízet, vařit, hlídat své mladší sourozence. Neměla čas na školu a skoro 

ani na přemýšlení. Její otec pracoval v obchodě, mamka hlídala děti. Markéta jim se vším pomáhala. 

Například teď musela dělat snídani pro ostatní. Za chvíli musí do školy. Udělala tedy snídani, sama se 

nenasnídala, aby zbylo více pro ostatní, a šla se převléknout. Snaţila se vzít si na sebe něco pěkného, 

ale moc toho na výběr neměla. Bydlela totiţ v chudinské čtvrti, kde byli všichni rádi, ţe mají co jíst a 

mají trochu toho oblečení za pár korun.  



Šla k zastávce. Skoro kaţdý člověk si před ní uplivl, kromě pár jiných a Aničky, která s ní docela 

soucítila, ale nedávala to moc najevo. 

V autobuse se všichni jenom tlačili, a kdyţ si chtěla sednout vedle jedné holky, řekla ta holka, ţe vedle 

ní ţádná cikánka sedět nebude. Marki si tedy raději postála, neţ aby jí tohle řeklo pět dalších lidí. 

U školy bylo docela narváno, to je jasné, kdyţ je první školní den. Zase se budou muset platit 

pomůcky, sešity a hlavně školné. Na Marki se začala projevovat nervozita. Nová třída. Noví spoluţáci. 

Jakmile vešla do poloprázdné  třídy, začali si holky i kluci mezi sebou něco šuškat. Co, to Marki 

neslyšela. Sedla si tiše do poslední lavice vzadu a v té chvíli si kluk, který seděl před ní, vzal všechny 

své věci a přesedl si někam jinam. Marki se za ním uţ raději ani nepodívala, ještě by ji mohl říct něco 

škaredého a to ona přece nechce. Stačilo jí to na ulici. 

 

Zazvonilo. Paní učitelka třídní se jim představila. Byla středně vysoká, hubená a milá. Neměla brýle, 

ale zato měla ovázanou levou ruku v obvazu. Byla příjemného zevnějšku. Na sobě zrovna měla černé 

volné kalhoty a červenou košili se středně velikým výstřihem. Košili jí zdobil tenký náhrdelník 

z barevných sklíček. Na svých prstech měla jen jeden prsten se zeleným, nepravým kamenem. 

Usmívala se na všechny. I na Marki.  

,,Moc vás tu všechny vítám. Jsem ráda, ţe vás tu přišlo tolik. Nejdříve si musíme probrat pár věcí, 

například ohledně peněz,“ řekla paní učitelka třídní. 

Marki byla šťastná. Moţná, ţe třídní ji bude mít ráda. Snad není třídní rasistka, jako jsou ostatní, 

doufala Marki. Její třídní jí připadala sympatická. Marki připadalo, ţe tady bude mít konečně někoho, 

kdo ji tady bude mít alespoň trošičku rád. 

Celý den se vykládalo o prvních dojmech, pocitech a hlavně to bylo samé účtování. Cestou ze školy na 

autobus přemýšlela Marki o tom, jak vlastně bylo ve škole. Uvědomila si, ţe její třídní je moţná dobrá 

a ţe tedy snad ty další tři roky nějak přetrpí a vydrţí. Ale na jakou střední pak půjde? Vezmou ji vůbec 

někde? Snad jo, kdyţ se bude dobře učit. 

Kdyţ přišla Marki domů, čekala uţ na ni mamka a vyhrkla na ni:,,Jak to, ţe jsi včera zapomněla 

zamést chodbu? Já ji za tebe zametat nebudu. Zameteš ji ty a teď hned! A dělej, času je málo“, řvala 

po ní mamka. 

,,Promiň, mami.“ omluvila se Marki slušně a šla napravit svou chybu. Poté šla zase za matkou a půl 

hodiny jí vykládala o dnešním dni, kolik peněz se má přinést. Matka jí peníze dala. Pak měla Marki 

naštěstí chvíli volna, neţ jí matka přidělí nějakou práci, nebo aţ bude potřeba pohlídat nějakého 

sourozence.  

 

Záhadný sen 

 
Šla do koupelny, zamkla se a podívala se do zrcadla. Viděla Romku, kterou nikdo nemá rád a 

rozplakala se. Za necelou hodinu vylezla a šla do pokojíčku. Nechtěla nikoho ani vidět. Dnešní den ji 

docela naštval, ale nebyl to jenom dnešní den. Byly to všechny její dny. 

Celý den se pak uţ nic nedělo. Musela jen trochu pouklízet, chystat různá jídla a hlídat své 

sourozence. Aţ se ji pak v noci zdál sen. Ona potkala krásného kluka a zamilovala se do něho. Ale 

více se jí jiţ nezdálo, protoţe bylo ráno a bylo potřeba nachystat snídani, jako kaţdý den. 

Zase šla na autobus, zkrátka všechno bylo stejné, jako včera. Kdyţ ale přišla do třídy, uvítala ji její 

třídní a řekla ji:,,Od příštího týdne jiţ budete mít ty předměty, které máte v rozvrhu, ano? Nezapomeň 

si příští týden vzít i nějaké sešity. Dané učitelky ti pak řeknou, který sešit budeš potřebovat,“ 

oznamovala paní učitelka 

,,V pořádku, nachystám si příští týden uţ i učebnice, které jsme včera od vás dostali,“ odpověděla 

Marki a byla ráda, ţe s ní někdo dnes promluvil tak vlídně a přátelsky. 

Sotva vešla do třídy, podívalo se na ni pár lidí a udělalo oči. Marki si toho uţ ani nevšímala. Pomalu si 

na rasismus začala zvykat, ale stejně pokaţdé, kdyţ přišla domů a měla chvilku volna, šla do 

koupelny, podívala se do zrcadla a rozplakala se. Tento ţivot se ji zkrátka nelíbil. 

Z uvaţování o svém ţivotě ji vyrušila věta: ,,Máme tady jednu dívku. Jmenuje se Markéta.“ 

Marki pohlédla dopředu ke katedře. Stála tam paní učitelka a vybízela ji, ať jde dopředu. 

Marki šla, nedělalo jí to problém. Tušila, ţe se teď bude mluvit o tom, ţe je trochu jiná neţ ostatní. 

,,Pojď dopředu a pověz nám, jestli jsi Romka,“ řekla jí třídní učitelka 



,,Ano, jsem,“ odpověděla rázně, ale smutně Marki. 

,,Tak tedy prosím všechny z této třídy, abyste se jí nesmáli. Nebylo by to od vás pěkné. Bylo by to 

škaredé,“ napomínala učitelka. 

Marki byla tak ráda, ţe tohle paní učitelka řekla. Ale nemá se říkat hop, dokud se nepřeskočí. 

V noci se jí opět zdál sen o pěkném klukovi. V tomto snu se jí ptal na jméno. On sám se jmenoval 

Marek. Potom ji pozval do cukrárny. Dál to nebylo. Musela totiţ vstávat a dělat věci, které dělá kaţdý 

den. 

Ve škole sice dávala pozor, aby věděla, co se učí a kdy píšou písemky, ale stejně jí v hlavě stále vrtal 

ten podivný, ale krásný sen s krásným klukem. Kdo to tak můţe být? Marki o něm stále přemýšlela, 

čím dál tím víc. Z přemýšlení ji ale vyrušila třídní. Jejda, je zkoušená z angličtiny! Ale co,  se to učila, 

takţe se toho nebojí. A opravdu. Ze zkoušení dostala za jedna, ale jen co si napsala do ţákovské a jen 

co dostala onu úţasnou jedničku a usedla do své lavice, začal se jí v hlavě motal zase ten kluk! 

Nemohla na něho přestat myslet.  

Kdyţ zazvonilo na přestávku, vzala do ruky svačinu a počala jíst. Na chvilku docela zapomněla na 

onoho záhadného a krásného kluka a věnovala se jen své menší svačince. Měla jeden rohlík s máslem 

a šunkovým salámem a domácí malinovou šťávu. Bylo to dobré. 

Jakmile zase skončila škola, vydala se jako vţdy na autobusovou zastávku, aby mohla jet do vesničky, 

kde bydlela. Zaplatila si ţákovskou jízdenku a posadila blízko dveří, aby mohla vystupovat co 

nejdříve, protoţe chtěla být brzo doma. Potřebovala se učit. Zítra totiţ psali hned dvě menší písemky!  

Pomalu otevřela malou rezavou branku, vyšla po schodech nahoru ke dveřím a otočila klíčem. Cvaklo 

v zámku a bylo odemčeno. Zula si boty, vešla do obývacího pokoje, aktovku shodila na zem. 

„Ahoj mami. Dneska jsem dostala jedničku z angličtiny! Byla jsem ústně zkoušená a paní učitelka mě 

moc chválila,“ řekla šťastně 

„To je pěkné,“ odvětila ji mamka 

Marki ale stejně poznala, ţe to mamku moc nezajímá. Vlastně vůbec. Ale to Marki neřešila. Měla 

svých povinností dost.  

Místo toho se radši zavřela do svého malého pokojíčku a přemýšlela o svém milém, malém ţivotě. I 

kdyţ ji lidi odsuzovali někdy i za to, co nikdy neudělala, věřila, ţe ţivot není jen jedna veliká 

překáţka. Ţivot ji zkazili a neustále kazí ostatní. Marki však pevně věřila, ţe jednou, moţná třeba aţ 

v nebi, dojde na spravedlnost.  

,,Přemýšlení jiţ bylo dost!“ řekla si. 

Vstala, šla do koupelny, opláchla si obličej a vydala se do kostela pomodlit se za spravedlnost. Byla 

totiţ věřící. 

Jakmile vešla do kostela, udělala kříţ  rukama namočenýma ve svěcené vodě a vešla dále. Poklekla, 

zasedla do lavice, a začala se modlit. Lidé se na ni divně dívali, ale na to uţ byla Marki zvyklá. Kde 

kdo se na ni divně díval, jen kvůli tomu, ţe dělá něco zcela normálního. 

Večer šla Marki spát o něco dříve, aby se jí její záhadný sen dostavil dříve a hlavně aby byl delší. A 

nemýlila se. Sen byl o něco delší. Nyní seděli v cukrárně a nádherně se na sebe dívali. Usmívali se 

oba.  

 

Hedvika Kotherová, 7.C 

 
Právě jste dočetli první dvě kapitoly povídky Ona je stejná. Hedvice se určitě povedla. 

Čekají vás ještě tři kapitoly, které zařadíme do dalších čísel Tamtamu. A ještě něco. 

Pokud píšete taky povídky nebo třeba krátké příběhy, nestyďte se a dejte nám je. Určitě 

je vydáme  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coţe??? Ţe budou Vánoce??? 

Uţ jeduuuuuuuuuuuuuuuu!!!! 
 

 

Kdo Santovi nechal narůst plnovous??? 
 

 

Kdo by neznal tlustého usmívajícího se dědu v červeném kabátku a s čepící s bílým 

lemem? 

Jenţe aţ do začátku minulého století si jej děti představovaly různě. Moţná jej viděly 

jako někoho kdo vypadá jako jejich tatínek, nebo dědeček.  Aţ roku 1931, kdy se 

rozběhl reklamní spot na  Coca-Colu, svět poprvé spatřil Santu jak ho známe dnes. Ale, 

jiţ před tímto rokem pouţívala firma Whiterocks tuto Santovu podobu a to uţ od roku 

1915. Jakému nápoji dá přednost? 

 

Santa je tedy za své tělesné proporce, rudý nos, dlouhý plnovous a teplý koţíšek vděčný 

nápojovým firmám. Na zdraví! 


