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Úvod 

hoj, zdravím všechny fanoušky 

Tamtamu. Je tady nové číslo 

Tamtamu, tentokrát jsou hlavní 

téma Vánoce.  V září se k nám přidali 

noví redaktoři, kteří se hned pustili do 

psaní, a proto si v tomto čísle můţete 

přečíst nové články třeba o letních 

olympijských hrách (které se uskuteční 

v létě 2012 v Londýně) nebo o Velké 

pardubické, která uţ sice byla, ale 

určitě si rádi přečtete něco o její 

historii, na své si přijdou i milovníci 

zeměpisu (nová rubrika nejmenší státy 

světa je jistě zaujme).  

Tamtam 

aneb jak jsme začínali 

Blíţil se konec školního roku, a jelikoţ 

jsme uţ neměli skoro ţádné učení (jak 

uţ to na konci roku bývá), dostali jsme 

nápad jak si zpestřit hodiny češtiny. „ 

Co takhle napsat časopis?“ zeptala se 

nás paní učitelka. Většina z nás 

kupodivu souhlasila a tak nastala první 

otázka. Jaký bude mít název? A o čem 

bude? Návrhy byly opravdu různé, 

třeba Formule 1 a bude o autech, nebo 

něco o počítačových hrách a další a 

další návrhy.  Paní učitelka nám pro 

inspiraci přinesla ukázat staré 

časopisy, které na naší škole vznikaly. 

Zaujal nás jeden Tamtam, starý školní 

časopis, který vycházel asi v roce 1997 

(pro představu: pan učitel Kudělka 

chodil do 8. třídy a většina z nás ještě 

nebyla na světě). Ve starém Tamtamu 

byly spíše informace o akcích a chodu 

naší školy. Tamtam byl tehdy 

černobílý, psaný na stroji a nezdobily 

ho ţádné obrázky. Abych se vrátila 

ke vzniku Tamtamu, tak jak ho znáte 

teď. Nechali jsme se inspirovat a řekli 

jsme si, ţe bychom mohli v psaní 

časopisu pokračovat, ale obohatili 

bychom ho o pár obrázků a nových 

témat. První nový Tamtam vyšel na 

konci školního roku. Roznesli jsme ho 

do jednotlivých tříd. Všem se to moc 

líbilo, a proto paní učitelka Ševčíková 

zaloţila příští rok ţurnalistický krouţek 

pro ţáky od 5. do 9. třídy.  

PS: Je vám líto, ţe vám nevychází čas 

na chození do tohoto krouţku? To 

vůbec nevadí, neboť u kabinetu p. uč. 

Ševčíkové je nová bílá schránka, do 

které můţete vhazovat své návrhy 

nebo nápady jak obohatit Tamtam. 

Také nám můţete psát na e-mail 

tamtam@seznam.cz . Tamtam uţ má i 

facebook, takţe pokud ho taky máte, 

napište do hledání Tamtam TGM a 

klikněte na Tamtam s profilovou fotkou, 

která vypadá takto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Veronika Smejová, 

A 
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Dobrý den, pane prezidente…

Byl čtvrtek, 1. září, první den školy. Na 

oslavu tohoto dne jsme se s mamkou 

vydali do Ostravy, do Mc Donaldu. 

Cestou jsme měli v autě puštěné rádio 

a mezi písničkami jsme zaslechli, ţe 

v rádiu bude rozhovor s panem 

prezidentem, kterého ve studiu rádia 

očekávali. Tak mamce říkám: „Kde je 

ulice Cihelní? Co kdybychom se tam 

na pana prezidenta jeli podívat?“  

Mamka říkala, ţe tam bude určitě 

hodně lidí, ţe nás tam třeba vůbec 

nepustí, a jakoby dělala, ţe se jí tam 

vůbec nechce. Ale já jsem tam prostě 

chtěl a mamka mi uţ asi nedokázala 

odmítnout, tak neodbočila tam, kde 

měla, a jela na ulici Cihelní. Neţ jsme 

se tam vůbec dostali, uvízli jsme 

v šílené koloně, protoţe byla cesta 

z části uzavřena, a já najednou uviděl 

před sebou nápis „Rádio Orion“.  Tak 

jsem hned začal volat „Mami, mami, 

tady to je! Tady je pan prezident!“. 

Jenţe u odbočky k rádiu bylo všude 

plno policistů, ale těch se asi mamka 

nebála, protoţe odbočila, sklopila 

okýnko a začala je prosit, aby nás tam 

pustili, ţe bych chtěl pana prezidenta 

moc vidět. Nakonec je přemluvila, ale ti 

ji řekli, ţe ještě musí přemluvit 

ochranku pana prezidenta, která je 

velká a která taky všude před rádiem 

hlídá.  A ţe to asi tak jednoduché 

nebude. Ale i to se mamce povedlo, 

takţe jsme se dostali aţ před budovu 

rádia, kde jsme byli jen my dva 

s mamkou, plno policistů a plno lidí 

z ochranky pana prezidenta. Vtom mě 

napadlo, ţe by se mi mohl pan 

prezident Václav Klaus podepsat, 

jenţe kdyţ mamka pobíhala kolem 

auta, které měla po dovolené tak dobře 

uklizené, ţe v něm nenašla ani jeden 

volný papírek k podpisu, asi bylo 

ochrance mamky líto a přišli za mnou a 

dali mi dvě pohlednice pana prezidenta 

k podpisu. Najednou na nás jeden 

z pánů s drátkem v uchu volal, ať 

jdeme blíţ, ţe pan prezident uţ jde po 

schodech a za chvíli bude vycházet 

z budovy.  Tak jsem šel blíţ s perem a 

fotkami k podpisu. Mamka stála 

opodál, asi se bála. Vtom se to stalo. 

Uviděl jsem pana prezidenta, který šel 

směrem k autu, a vedle něho zase 

nějací pánové. A kdyţ mě pan 

prezident na kraji chodníku uviděl 

s tuţkou a fotkami v ruce, řekl: „Áááá, 

asi budu podepisovat“, a šel přímo ke 

mně. Tak jsem mu podal ruku, 

pozdravil ho a poprosil jsem ho, jestli 

by se mi podepsal. Tak se mi pan 

prezident na fotky podepsal, poděkoval 

jsem mu a rozloučil se s ním a otočil 

jsem se k mamce, která stála opodál. 

Vtom se pan prezident otočil od auta, 

do kterého měl nasednout, a šel 

k mamce a taky ji pozdravil, podal ruku 

a pak odjel. O jednu fotku jsem sice 

přišel, protoţe tu od nás chtěli policisté 

za to, ţe nás vůbec k panu 

prezidentovi pustili, a pak jsme ještě 

chvíli seděli v autě a radovali se a 

volali taťkovi, aby taky věděl, co se 

stalo. A tak jsme vlastně měli ještě 

větší důvod k oslavě a vyrazili jsme 

směrem k McDonaldu. Děkujeme, pane 

prezidente…             Michal Raška, 3.C 





 

Historie olympiád 

  Olympijské hry pochází původně ze starého Řecka. První olympské hry se konaly v Olympii na 

poloostrově Peloponés. Podle pověsti byl jejich zakladatelem Hérakles. 

Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Od roku 1992 se střídají po 2 letech.  

První krůčky na cestě k novodobým hrám 

Antické olympijské hry, největší a nejstarší z všeřeckých her. Konaly se od roku 776 př. n. l.  aţ 

do roku 393 našeho letopočtu. Roku 394 byly olympijské hry zakázány Theodosiem I.. V 

roce 426 pak byl vydán rozkaz ke zbourání chrámů a soch v Olympii. Všechno bylo zničeno v 

letech 522 a 551. 

První novodobá práce o olympijských hrách vyšla roku 1430 a byla dílem florentského 

básníka Matea Palmieriho. Roku 1491 vydal Virgilius Polydorus knihu O posvátných hrách starých 

Řeků a roku 1569 vychází v Benátkách kniha významného humanisty Hieronyma Mercuriala O 

gymnastickém umění. I kdyţ si tyto činnosti nekladly za cíl znovuobnovení olympijských her, byly 

důleţitým stupínkem na cestě k oţivení tradice pěstování kultury těla. 

První novodobé sportovní hry nesoucí označení olympijské byly Anglické olympijské hry, které na 

svém venkovském sídle v Cotswoldu uspořádal roku 1604 Robert Dover. Hry podporoval i velký 

příznivec a propagátor sportu, král Jakub I. Hry se měly konat kaţdý rok za letního slunovratu, 

na programu byly běţecké disciplíny, hod kladivem, míčové hry, šerm holemi a zápas. Mohli se 

zúčastnit jak šlechtici, tak prostí občané, některých disciplín dokonce i ţeny. Hry se dočkaly 40 

ročníků a skončily nejpozději se smrtí svého zakladatele. 

První, koho napadlo obnovit olympijských her, byl německý pedagogický reformátor Johann 

Bernhard Basedow a s myšlenkou přišel v roce 1760. Dalším velkým propagátorem obnovení 

olympijských her byl Johann Christoph Friedrich Gutsmuths. Pod jeho vlivem uspořádaly některé 

tělovýchovné organizace v několika německých městech sportovní klání pod označením olympijské 

hry.                                                                                                                   Matouš Smeja, 6.B
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Lockheed SR-71, neoficiálně známý jako Blackbird a mezi posádkami jako Habu, 

byl americký strategický průzkumný letoun, určený pro velké výšky. V podstatě šlo o 
vývojový typ letounů Lockheed YF-12 a A-12 OXCART. Konstrukce byla přizpůsobena pro 
lety ve výšce aţ 25 km a rychlostem okolo 3 000 km/h, pouţito bylo hlavně titanu. Letoun tak 
odolával teplotám aţ 300 °C. Křídlo mělo delta profil a bylo navrţeno co nejštíhlejší, jak na 
trupu, tak i na křídle jsou dilatační spáry, které umoţní nataţení letounu aţ o 0,1 m. Vpředu 
ve vyměnitelném krytu letounu a podél trupu v kontejnerech se nacházejí infračervená, 
optická i elektronická čidla a senzory. U letounu také byla poprvé vyuţita technologie stealth, 
díky které se letoun stal těţko rozpoznatelným (odrazová plocha se rovná velikosti 
sportovního letadla). Blackbird je také drţitelem mnoha rekordů, v roce 1965 dosáhl rychlosti 
3 331,51 km/h a ustáleného letu ve výšce 24 462 m. Jiný Blackbird zase urazil 3 869 km za 
68 minut, tzn., ţe průměrná rychlost byla něco okolo 3 400 km/h. Ţádný z SR-71 také nebyl 
nikdy sestřelen. 

                     

Technické údaje 

 Posádka: 2 
 Užitečný náklad: 1 600 kg fotopřístrojů 
 Délka: 32,74 m 
 Rozpětí: 16,94 m 
 Výška: 5,64 m 
 Plocha křídel: 167,30 m² 
 Hmotnost (prázdný): 30 600 kg 
 Hmotnost (naložen): 77 000 kg 
 Maximální vzletová hmotnost: 78 000 kg 
 Pohonná jednotka: 2 × proudový motor Pratt & Whitney J58-1 s přídavným 

spalováním, Rozchod: 5,08 m 
 Rozvor:: 11,53 m 
 Štíhlost křídla: 1,7 

Výkony 

 Maximální rychlost: M = 3,29 (3 530 km/h) ve 24 000 m 
 Dolet:   

o Bojový: 5 400 km 
o Přeletový: 5 925 km 

 Dostup: 25 900 m 
 Stoupavost: 60 m/s 
 Zátěž křídel: 460 kg/m² 
 Tah/Hmotnost: 0,382                                                                    Dominik Keka, 6.C
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Velká pardubická 
Všichni koňákové určitě znají Velkou pardubickou. Kdo by snad ne? A také 

určitě znají legendárního a nekonečně vyhrávajícího Josefa Váňu. Tiumen, 

který má bojovné srdce a mírnou povahu, a legendární Ţelezník, kterého 

Váňa povaţoval za nejlepšího koně na světě. Sixteen, která letos 

vybojovala nádherné druhé místo. Valldemoso s ţokejem Dušanem 

Andésem vyhráli třetí místo. Váňa byl velmi šťastný, kdyţ konečně vyhrál 

velkou po osmé. Jeho syn (Josef Váňa ml.) nedokončil závod. Další 

nedokončili: Trezor s ţ. Mátlem, Zulejka s ţ. Šimůnkem, Lirain s ţ. J. 

Váňou ml., Klaus ţ Myška, Karlsbad ţ. Novák. Pro začátek jsem si pro vás 

připravila pořadí jezdců 121. Velké pardubické, historie VP a pár obrázků z 

dostihové dráhy. 

Pořadí jezdců 121. Velké pardubiké (9.10.2011) 
1.Tiumen (ţ. Váňa st.), 2. Sixteen (ţ. Bartoš), 3. Valldemoso (ţ. Andrés) 

Historie VP 

Poprvé se Velká pardubická běţela v roce 1874. Ale jiţ několik desítek 

let předtím se v Pardubicích a přilehlých lokalitách dostihy konaly. 

Pardubice znal od počátku celý dostihový svět. Dostihová dráha v 

místech, kde se dnes běhá, byla zaloţena v roce 1856. 

Od roku 1874 bylo zatím odběhnuto celkem 121 ročníků Velké 

pardubické. Nekonala se pouze v průběhu obou světových válek, jednou 

zabránila jejímu konání nepřízeň počasí, kdyţ den předtím začalo mrznout 

a napadl sníh a Velká se nekonala také v roce 1968 v důsledku známých 

politických událostí. Prvním vítězem se stal ve Francii narozený 

FANTÔME s anglickým ţokejem G.Sayersem v sedle. Celkem se do listiny 

vítězů se zapsalo celkem 89 jmen koní a 78 jmen jezdců. 

Nejúspěšnějším koněm historie je ryzák ŢELEZNÍK, který jako jediný 

dokázal zvítězit čtyřikrát, a to v letech 1987-1989 a 1991. Třikrát 

dokázalo zvítězit šest koní, BRIGAND v letech 1875, 1877 a 1878, LADY 

ANNE v letech 1891, 1894 a 1896, EPIGRAF v letech 1957-1959, KOROK v 

letech 1969, 1971 a 1972, SAGAR v letech 1981-1983 a PERUÁN v letech 

1998-2000. Dalších čtrnáct koní se zapsalo do listiny vítězů dvakrát. Nově 

mezi ně patří Tiumen, který vyhrál poslední dva ročníky. 

Ţelezník 
Ţelezník také přátelsky oslovovaný jako Ţelda. Jezdil ho Josef Váňa 

Osminásobný vítěz VP. Ţelda vyhrál čtyřikrát v nejtěţším překáţkovém 

dostihu v Pardubicích. Narodil se v roce 1978 na Slovensku. Byl plemene 

Anglický plnokrevník. V roce 1990 přerušil jeho jízdu pád, ale o rok později 

(1991) stál s J. Váňou na startu znovu. Ţelezník prý neměl Váňu rád, snad 



proto ţe byl přísný. Jenţe ona přísnost dala Ţelezníkovi čtyřnásobný 

triumf ve Velké Pardubické. Ţádný jiný kůň to dosud nepřekonal. Kdyţ v 26 



zemřel, psaly deníky jako by zemřel člověk. Taky se mu říkalo ''kůň, který 

se rodí jednou za sto let''. 

        To bylo ode mne vše, a těším se u dalšího čísla časopisu TamTam:-) 

        Karolína Brňáková, 5.B 

 

Obrázky z dostihové dráhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tsunami     
Vítám vás zase zpátky u naší „staré“ známé rubriky „Přírodní katastrofy“. 
V tomto díle jsem si pro vás připravila (jak jste si jistě všimli) článek o tsunami,  
doufám, že se vám bude líbit a přeji příjemné čtení. 

 

Základní vědomosti  
Tsunami je série po sobě jdoucích vln, způsobených náhlým přemístěním 
velkého množství vody na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech. 
Tsunami je obvykle vyvoláno tektonickými pohyby litosférických desek na dně 
oceánů, kdy dochází k  seismické činnosti, neboli k zemětřesení. Řekne-li se 
však tsunami, asi  se vám vybaví  pod jiným názvem přílivová vlna, to je však 
chybné označení tohoto přírodního jevu! 

Vznik 
Nejčastější příčinou tsunami jsou  zemětřesení pod hladinou oceánů , čím je 
pak zemětřesení silnější tím je větší pravděpodobnost, že tsunami vznikne. 
Přesněji řečeno tsunami vznikne při síle 6,5 magnituda Richterovy stupnice.  
Jsou však i jiné příčiny vzniku tsunami a to například sesuvy půdy nebo 
ledovců v okolí velkých vodních ploch a to nejen moří a oceánů, ale i velkých 
jezer nebo také přehrad. 
Je taky možné, aby tsunami vzniklo příčinou erupce sopek,dopadu meteoritu 
(zatím nezaznamenáno) nebo náhlé plynové exploze  plynů. 

 

 Ochrana 
 Ochrana a prevence obyvatelstva čelí dvěma velkým problémům. 
 Nepřipravenost a neinformovanost obyvatelstva. 
 Neberou varování (po mnoha planých poplachách) za vážné.  

Jako poslední varování se dá považovat to,že znenadání ubude množství vody 
v moři. 

 

Největší tsunami… 

 

…18. století 
Tisíce Portugalců, kteří přežili velké lisabonské zemětřesení v roce 1755, krátce 
poté zemřeli, když dorazila vlna tsunami. 
 

…19. století 
V roce 1883 explodoval sopečný ostrov Krakatoa v Indonésii. Série velkých 
tsunami o výšce přes 40 m se šířila celým světem, zemřelo nejméně 36 tisíc 
lidí. 
 
15. června 1896 zasáhla japonský ostrov Honšú obrovská tsunami. Rybáři, kteří byli 
pouhých 30 km od pobřeţí, ji vůbec nezaznamenali, ale na ostrově zabila 28 000 lidí 
a zničila 275 km pobřeţí. 



 

…20. století 

V roce 1908 zasáhlo Itálii v oblasti Messinského průlivu zemětřesení o síle 7,5 
stupně Richterovy škály. Desetimetrová vlna zaplavila pobřeţní sídla včetně Messiny 
a zanechala za sebou přes 200 000 mrtvých. 

Silné zemětřesení o síle 9,6 stupně Richterovy škály v Chile 22. května 1960 vyvolalo 
tsunami, která způsobila rozsáhlé škody na Havaji a zasáhlo i 16 800 km vzdálené 
Japonsko, kde zabilo stovky lidí. 

Devastující tsunami, která byla důsledkem zemětřesení 12. července 1993 o síle 7,8 
zabila na malém japonském ostrově Okuširi poblíţ ostrova Hokkaidó 202 lidí a stovky 
dalších zranila. 

17. července 1998 zabilo12 m vysoká tsunami min. 2200 lidí na severním pobřeţí 
Papuo Nové Guinei. Tsunami následovalo po zemětřesení o síle 7 Richterovy 
stupnice a následném podmořském sesuvu. 

Tabulka fází tsunami 

 

Slovníček: 

 Litosférická deska = Také tektonická deska, je obrovská deska zemské kůry, tvořená 
neroztavenou pevnou horninou, která tvoří vrchní část zemského povrchu. 

Tereza Beluská, 6. A



 
Olgoj chorchoj je mytický písečný červ, s 

kterým se můţete setkat na jihu pouště Gobi 

(která leţí v Asii). I přesto, ţe se najdou tací, 

kteří tohoto červa viděli, je jeho existence 

velmi pochybná. 

 

 Někteří Mongolové si dokonce myslí, ţe se 

nejedná o zvíře ale nadpřirozenou bytost, 

pouhé vyslovení jeho jména prý přinese 

smůlu. 

 

Olgoj bývá popisován jako hladký 

ţivočich, který připomíná 

přerostlou ţíţalu. Dosahuje délky 

aţ 1,5 metrů. Na povrch jeho 

slizké těla se nachází velmi silný 

jed, který dokáţe rozleptat i kov.    

 

 

 

 

 

 

Veronika Smejová, 8.B 



                           Veronika Smejová, 8.B 

Itálie je stát leţící v jiţní Evropě 

na Apeninském poloostrově. 

Jednou z nejkrásnějších oblastí Itálie je Toskánsko. Itálie hraničí 

se čtyřmi Evropskými státy: Francií, Švýcarskem, Rakouskem a 

Slovinskem. V Itálii se nachází dva městské státy Vatikán o 

rozloze 3,2 km. (Ve Vatikánu sídlí Papeţ (hlava katolické církve), 

v současné době je jím Benedikt XVI:o)). A San Marino, které má 

rozlohu 39 km.  

Itálii Omývají tato moře: Jaderské, Jónské, Tyrhénské a Ligurské 

(jsou to 4 části Středozemního moře). S těmito moři má Itálie 

celkově 7600 km dlouhé pobřeţí. K Itálii patří také dva velké 

ostrovy v Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Západně od 

Sardinie se nachází Sardské moře a jiţně od Sicílie Sicilský a 

Maltézský kanál.   Itálie je členskou zemí EU a NATO.  

 

 

 

 Mapa Itálie 
 

Toskánsko 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e


Nejmenší státy světa  

pokud vás zajímá zeměpis, tento článek je právě něco pro vás. Dočtete se v něm 

zajímavé informace o nejmenších státech světa. V tomto čísle najdete Vatikán, a 

protoţe leţí na území Itálie, přidali jsme článek i o Itálii.  

 

Vatikán je nejmenší 

nezávislý stát světa 

o rozloze 0,44km2 . Nachází se na 

území města Řím ve státě Itálie. 

Státním zřízením se řadí mezi 

absolutistické teokracie. V čele 

Vatikánu stojí papeţ, hlava katolické 

církve, nyní je papeţem Benedikt XVI. 

Na území Vatikánu se nachází mnoho 

krásných památek, např. bazilika sv. Petra a svatopetrské náměstí s apoštolským 

palácem… Platí se zde eurem (kaţdý papeţ má svoji 

řadu, na které je vyobrazen.  

Zajímavosti: 

 Vatikán má 572 občanů, z toho 32 ţen. V samotném 

Vatikánu má stálý pobyt celkem 444 osob, z toho 

223 vatikánských občanů.http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n - cite_note-0  

Úřední jazyk je italština a latina. 

Švýcarská garda, která je vatikánskou 

armádou, je nejmenší, nejstarší, nejbarevnější 

a nejfotografovanější oficiální armáda na 

světě. V současnosti jde spíše o 

reprezentativní stráţ, ale také o ochranku 

papeţe.  

Corpo della Gendarmeria je policejní jednotka Vatikánu. 

Jejím úkolem je dohled na veřejný pořádek, dodrţování 

zákonů, dopravní kontrola a kriminální vyšetřování v 

Městském státu Vatikán.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n#cite_note-0


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Klára Faltínová, Nina Davidová, 8. A

 



Advent 
Advent (latinské adventus=příchod) začíná první neděli po 26. listopadu. Letos tak 

vychází na vůbec první moţný termín – na neděli 27. listopadu a končí západem 

slunce na Štědrý den. Kaţdá z nadcházejících čtyř nedělí má své speciální jméno. 

Po ţelezné přijde bronzová, stříbrná a nakonec zlatá. Pro křesťany je advent 

začátkem liturgického církevního roku. 

Nejviditelnějším symbolem adventu je adventní věnec. Zvyk postupného zapalování 

svící na adventním věnci se k nám dostal 

v druhé polovině 20. století z Německa. 

Věnec představuje symboliku Kristova 

kříţe nebo také Boţí věčnost a jednotu a je 

jasně určeno, jak by měl vypadat. Důleţité 

jsou barvy. Barvou adventu je fialová. 

Vyjadřuje důstojnost a pokání. Svíčky a stuhy 

na věnci by tak měly být fialové s výjimkou 

té třetí – ta je zasvěcená přátelství a 

je růţová. Svíčky se zapalují proti směru 

hodinových ručiček. Časté jsou i věnce 

s pátou – bílou svíčkou – uprostřed. Ta se 

zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista. 

K adventu patří také půst, zapovězena je i hlučná zábava či pomlouvání. Naopak 

ţádoucí je návštěva rorátů (ranní zpívané mše) a konání dobrých skutků. 

České adventní zvyky 

Jsou spjaté se svátky významných světců – sv. Barbory, sv. Mikuláše a sv. Lucie. 

Večer o těchto svátcích obcházely po vesnicích průvody adventních masek. Ty byly 

na rozdíl od těch veselých masopustních váţné, zadumané, strašily děti a vybízely 

dospělé k pokání. Období adventu bylo chápáno jako období temná, kdy zlé síly 

měly největší moc a usilovaly o zničení světa. 

Svátek sv. Barbory, 4.12. 

Barboru, kvůli její víře v Boha, sťal vlastní otec. U nás je s ní spojován zvyk trhání 

třešňové větvičky. Tomu, komu vykvete na Štědrý den, se další rok splní všechna 

přání. Dříve to dělaly hlavně neprovdané dívky, které se touţily konečně provdat. 

Svátek sv. Mikuláše, 6.12. 

Ve 4. století byl dobrým a štědrým biskupem. Proto je dnes spojen s dáváním 

drobných dárků a sladkostí dětem. Stal se předlohou pro Santa Clause. 

Svátek sv. Lucie, 13.12. 

Dívka, která ţila ve 4. století, rozdala svůj majetek a rozhodla se ţít jako křesťanka. 

Dle pověsti si vyloupla oči a poslala je svému pohanskému nápadníkovi. Do druhého 

dne jí narostly oči zpátky. Zemřela mučednickou smrtí. U nás je s ní spojována 

pranostika: Lucie noci upije, ale dne nepřidá.



Anketa 

Jako každý rok, tak i letos jsme s Tamtamem vyrazili do ulic 
Frýdlantu, abychom se ptali lidí, tentokrát na jejich vánoční zvyky. 
 A že jejich odpovědi byly zajímavé, můžete posoudit sami. 

 
1.     Kde trávíte Silvestr? 
        a) doma     57 lidí 
        b) u známých        14 lidí 
        c) v restauraci        2 lidé 
        d) na horách                   8 lidí 
        e) jinde                           4 lidé 
 
 
2.     S kým trávíte Silvestr? 
        a) s rodinou                    55 lidí  
        b) s kamarády                19 lidí 
        c)  sám                             0 lidí 
 
 
3.     Střílíte petardy nebo jinou  
        pyrotechniku? 
         a) ano                            39lidí  
         b) ne                              43lidí 
 
 
4.     Jaké jídlo jíte na novoroční oběd? 
        1. místo:  polévka čočková     13lidí 
        2. místo:  řízek 12lidí 
        3. místo:  vepřo, knedlo ,zelo   8lidí  
        4. místo:  uzené se zelím,ryba 4 lidé 
        5.místo:   husa a kachna          3 lidé 
        6.místo:   vývar a krůta             2 lidé 
        7.místo:   kuře a špenát           1člověk 



Vánoční zvyky, které moţná neznáte 
 

          Řecko: Věřte, nebo ne, ale v Řecku se ještě před několika desetiletími nezdobily 

vánoční stromky, ale lodě. Mezi vánoční tradice patří ţehnání domů svěcenou vodou proti 

zlým skřítkům.    

           Švýcarsko: Tady mají tajemného „Monsieura Chalandé“, obrovského panáka 

plného dárků, kterého děti nacházejí za dveřmi pokoje. 

           Švédsko: Typickou vánoční ozdobou je slaměná postavička kozla, ozdobená 

červenými stuhami, která můţe být v nadţivotní velikosti nebo malá k zavěšení na 

stromeček. Později na Tři krále se hází do ohně.  

            Dánsko: Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům postavičkami skřítků, kteří také 

večer, 24. prosince nadělují dárky. Jsou různé velcí, mají špičatou čepičku a jsou 

oblečeni do dánských barev, tedy červené a bílé. 

            Grónsko: V Grónsku, v podzemní jeskyni uprostřed věčného ledu ţije děda Mráz, 

kterému píší děti z celého světa. 

            Havaj: Na Havaji panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem 

běloskvrnným, v havajštině se tato ryba nazývá humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a. 

            Francie: Dárky nosí Pere Noėl, vousatý muţ, který se podobá Santa Clausovi. 

Létá na saních taţených soby a dárky pokládá na krb nebo ke kamnům. 

            Německo: Na severu Německa rozdává dárky zvláštní pán, Weihnachtsmann, 

který má rezaté vlasy i fousy a cestuje na divokém větru. 

            Finsko: Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimuţíci, kteří prý zlobivé děti 

odnášejí do svého ledového království. 

            Brazílie: Otroci z Nigerie a Beninu sem kdysi přivezli náboţenství Candomblé, 

díky němuţ se zde radují nejen z Vánoc, ale i z boha sklizně a plodnosti Oxalá, kterého d 

oprovází bohyně moře Lemanjá. 

            Mexiko: Dárky a sladkosti jsou v hliněném dţbánu ozdobeném peřím, který visí 

ze stropu. Děti do něho tlučou dřevěnými hůlkami, dokud nespadne na zem a nevysype se. 

 

 HAVAJSKÝ OSTENEC BĚLOSKVRNNÝ



A ještě jedna malá anketka… 

Nikča, Terka, Danča a Anička z 5. B zašly za našimi prvňáčky, aby zjistily 

některé „důleţité“ věci. 

Tak například věděli jste, ţe čerta se v 1. B nebojí ani jediný kluk nebo 

holka? Zato se všichni těšili na Mikuláše. No, musíme je jít ještě jednou 

přepočítat, jestli jsou prvňáci všichni a jestli se nenacházejí někde v pekle  

A v 1. A? Tak tam jsou děti trochu bojácnější. Čerta se bojí 2 z 20, trochu 

se čerta bojí další 2. A představte si, jeden ţáček se NETĚŠÍ NA 

MIKULÁŠE!!!! 

V 1. C Nikča s Terkou a Aničkou poloţily jiné otázky. Dozvěděly se zajímavé 

odpovědi. Tak například Mareček Cigoš si na Vánoce nejvíce přeje letadlo na 

ovládání a Matyáš Maderský by nejvíce přivítal od Jeţíška stolní hru 

Ninjago. 

My v Tamtamu doufáme, ţe se všem dětem splní jejich přání. 

N. Štofková, T. Ţáčiková, A. Křístková, D. Kotková, 5. B 

A na závěr tady vkládáme titulní stránku Danči Kotkové z 5. B, která je moc 

pěkná a dlouho se drţela v čele naší hlasovací soutěţe, ale nakonec 

nezvítězila. Takţe Dančo, drţíme palce propříště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osobnost města 

Rozhodly jsme se, že už do toho konečně praštíme a uděláme rozhovor s někým 

opravdu známým a významným. A když už, tak už. Jednoho dne jsme zavolaly na 

městský úřad a poprosili paní starostku Helenu Pešatovou o rozhovor. 

Paní starostka byla opravdu vstřícná a hned druhý den jsme mohly za ní vyrazit. Na 

městském úřadu jsme se setkaly s velkou ochotou, takže jsme se přestaly strachovat 

a opravdu příjemně jsme si s paní starostkou popovídaly. Ale konec řečí, raději si 

přečtěte rozhovor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Helena Pešatová 

 

 

Paní starostko, jak se Vám líbí Vaše práce?  

Je to práce s lidmi a něco podobného jsem přece dělala po celý svůj ţivot, kdy jsem 

se pohybovala mezi mládeţí.  



Je těžké být starostkou města? 

V současné době jde o náročnou práci, která vyţaduje maximální nasazení takřka 

bez ţádného soukromí včetně toho, ţe nemáte volné víkendy ani večery… Přesto je 

nesmírně obohacující především tím, ţe moje činnost je velmi různorodá a jsem na 

pozici, v níţ mám moţnost podpořit kulturní i společenský ţivot v našem městě, 

podpořit výstavbu a opravy různých objektů… 

Proč jste šla ze školství k politice? 

 To, co dělám, necítím a ani tomu neříkám politika. Snaţím se dělat věci prospěšné 

pro všechny občany, pro naše město. Na základě následných povolebních jednání 

mezi stranami jsem nabízenou funkci přijala. Protoţe jiţ před svým nástupem do 

nové funkce jsem pracovala v zastupitelstvu a různých výborech a komisích města, 

měla jsem trošku představu o tom, čeho se tato práce týká.  

Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 

 Na základní škole mě hodně bavil dějepis a já jsem byla uchvácena starými 

civilizacemi. Snila jsem o práci archeologa. Učení mi nikdy nedělalo problémy. Měla 

ráda všechny předměty, bylo pro mne obtíţné se rozhodnout, čím se budu jednou 

ţivit. Nakonec vyhrála práce s lidmi… 

Jaké předměty jste učila, než jste se stala starostkou? Líbilo se Vám na 

gymplu? A stýská se Vám po Vašich žácích? 

Po ukončení vysoké školy jsem začala vyučovat předměty své aprobace matematiku 

a chemii na našem zdejším gymnáziu, kde jsem strávila 27 let, tedy celkem dlouhou 

dobu. Navíc jsem působila ve funkci výchovného poradce, a tak jsem měla ke všem 

svým studentům velmi blízko. Navíc, pokud jste ve vzájemném kontaktu se svými 

ţáky  5x týdně při hodinách matematiky po dobu 4 nebo 6 let, pak si na sebe 

zvyknete a naučíte se respektovat… Mnoho z nich se stalo mými kamarády a já se 

s nimi ráda setkávám. 

Mladí lidé jsou úţasní. Srší optimismem, mají neotřelé nápady, neustále provokují a 

kaţdý správný kantor s nimi musí aspoň částečně drţet krok a oni Vám tím nedovolí 

ustrnout. Udrţují Vás v neustálé pohotovosti, tím pádem v duševní kondici a pak se 

člověk můţe cítit neustále mladý.   

Kantořina je úţasné povolání, protoţe jako málokomu je umoţněno podílet se na 

přeměně dětí v akční mladé lidi se svéráznými názory a Váš přístup k nim do značné 

míry ovlivňuje způsob jejich myšlení, jednání, výběr budoucí profese i  jejich vztah 

k ţivotu. Je to velmi kreativní práce, která Vás nabíjí energií… 

Co se Vám na tomto městě líbí? 

Frýdlant je úţasné městečko schoulené mezi horami, které mu propůjčují patřičné 

kouzlo. Krásná příroda, moţnost turistiky, lyţování, vyuţití různých sportů se nabízí 



kaţdému, kdo hodlá ţít aspoň trochu aktivně. Atmosféru města ale dělají hlavně 

obyvatelé, kteří zde ţijí. Z mých spoluobčanů se dávno stali lidé, kteří mi nejsou cizí 

a lhostejní. Mám zde spoustu přátel, kamarádů a známých. Cítím s tady skutečně 

doma. 

Co bude místo kina? 

Místo, kde původně stálo kino, je pod názvem Brána Beskyd určeno k zástavbě. 

Měly by zde v budoucnu vyrůst nové bytové domy. 

Plánujete někdy ve Frýdlantu postavit nové kino?  

Stav našeho Kulturního domu je v dosti špatném stavu a jeho oprava by si vyţádala 

značné finanční prostředky. Proto jsme připraveni zapojit se v lednu 2012 do výzvy 

ROP Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na „Stavební úpravy, přístavbu a 

nástavbu tohoto objektu“. Součástí těchto úprav my měl být i multifunkční sál 

s moţností promítání, divadelních představení, koncertů, besed, aj. s kapacitou cca 

100 lidí. Současně by měly vzniknout i nové prostory (klubovny) pro činnost spolků a 

různých organizací města. 

Uděláte něco s naším školním hřištěm? 

Celá budova ZŠ TGM  i její okolí rovněţ zasluhuje zvýšenou pozornost. V Současné 

době je podána ţádost na Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy o dotaci na 

rekonstrukci hřiště, které se nachází za budovou školy. Věříme, ţe se nám podaří 

získat finance na jeho opravu. Na jaře 2012 by měla začít stavba tělocvičny 

gymnázia, čímţ by se celý areál mohl sjednotit, uzavřít a oplotit a vznikl by tak 

moderní areál s širokým vyuţitím. Budovu školy hodláme zateplit a dokončit výměnu 

oken. Příslušný projekt s ţádostí o dotaci na tuto finančně nákladnou akci byl 

zpracován a moc si přejeme, abychom byli úspěšní… 

 

V závěru roku mi dovolte popřát redakci Tamtamu a všem ţákům i jejich pedagogům 

krásné Vánoce, mnoho zdraví a úspěchů po celý příští rok. 

Helena Pešatová, 

starostka města  

 

A my děkujeme za rozhovor 

Katka Kaňoková, Verča Kudělková, Klára Sigmundová, Soňa Tichánková a 

Verča Smejová, 8. B



Duel  
Co mají společného paní učitelka Sylva Majerová a ţákyně 7. ročníku 

Zuzka Kašperlíková. 

p. uč. Sylva                     Zuzka   

                                                  Majerová               Kašperlíková  

1. černá nebo bílá černá    černá 

2. čaj nebo rum čaj    čaj 

3. máslo nebo margarín máslo    máslo 

4. prázdniny nebo škola škola    prázdniny 

5. němčina nebo ruština němčina   ruština 

6. postel nebo stan postel    postel 

7. matematika nebo fyzika matematika   fyzika 

8. den nebo noc den    noc 

9. Praha nebo New York Praha    New York 

10. Vánoce nebo Silvestr Vánoce   Silvestr 

11. tenis nebo hokej hokej    tenis 

12. pravěk nebo středověk pravěk   středověk 

13. léto nebo zima léto    léto 

14. kočka nebo pes pes    pes 

15. televize nebo počítač televize   televize 

16. dţíny nebo sukně dţíny    dţíny 

17. auto nebo motorka auto    auto 

18. vlak nebo autobus vlak    autobus 

19. dům nebo byt dům    dům 

20. jablko nebo pomeranč jablko    jablko                                   

 

Markéta Klepáčová, 7.A   



Rozhovor s p. učitelem Davidem Marečkem 

Věděli jste, že pan učitel Mareček strávil letošní prázdniny v Indii? Ale 

na dovolené tam určitě nebyl. Byl tam totiž VE ŠKOLE!!! Neděste se, 

pan učitel nezačal chodit do indické školy. Zkrátka a jednoduše (i když 

tak jednoduché to zase nebylo), pan učitel vyhrál konkurs a odejel do 

Indie učit. 

Jak to vypadá ve třídě? 

Třídy jsou početnější, mají i 35 ţáků. V soukromých školách to vypadá lépe neţ ve 

školách státních. 

Jaké jsou děti? 

Děti jsou většinou buddhistické, ale taky se tam objevují hinduisté a muslimové. Děti 

jsou velmi snaţivé a disciplinované. Mají výborné znalosti v anglickém jazyku. Při 

vyučování je ve třídě klid, proto je velký rozdíl mezi českou a indickou školou. 

Jací jsou učitelé? 

Věnují se ţákům stejně jako v České republice. Na státních školách mají učitelé 

rákosky. Kdyby děti zlobily, tak jsou fyzicky potrestáni. 

Jak je to se školním programem?  

Škola začíná v 9:30 společným nástupem před školou, kde se zpívá státní hymna a 

ţáci se společně modlí. Pak jdou děti do třídy, kde probíhá výuka. Škola končí v 16 

hodin, ale někteří ţáci zůstanou a dělají si domácí úkoly. Domů se dostanou aţ 

v 17:30 a jdou pracovat na pole, nebo se starají o dobytek. Do školy se chodí i 

v sobotu. 

Řekl byste nám ještě něco na závěr? 

Dvouměsíční pobyt v Indii mě hodně obohatil a doporučil bych všem ţákům, aby 

v ţivotě hodně cestovali, protoţe cestování je nejlepší způsob poznávání ţivota. 

Děkujeme za rozhovor 

 

Magda Hrabcová, Soňa Wójciková, Magda Lukešová, 7.r



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ráno jsme se sešly všichni ve škole, oblékly se a s paní učitelkou 

Šlesingerovou jsme šly do smaltovací dílny. Tam jsme se setkaly s paní 

Kučerovou a všechny nás nejdříve seznámili s bezpečností. Převlíkly 

jsme se a nachystaly jsme si všechny potřeby. Paní učitelka nám rozdala 

malé plechy, které jsme si musely pořádně vyčistit mýdlovou vodou. Pak 

jsme si vybraly barvy a mohly jsme začít tvořit. Kaţdý měl jinou techniku 

např. stříkání štětcem, kreslení, rozlévání, dokonce i technika houbičkou. 

Mohly jsme dělat několik vrstev. Kdyţ jsme měly první vrstvu hotovou, 

daly jsme výtvor usušit.  Aţ uschnul, daly jsme ho vypálit do pece, která 

byla vytopená asi na 800 stupňů, proto jsme kolem ní musely chodit 

opatrně. Kdyţ uţ byl plech vypálený, vytáhla ho paní Kučerová z pece. 

Plech byl úplně celý červený a rozţhavený a většinou se i přilepil. Potom 

jsme mohly dělat druhou vrstvu, ale nemusely. Kdo uţ měl hotovo, mohl 

jít do školy. Všechno včetně oběda jsme včas stihly a nikomu se nic 

nestalo                                                          Katka Bujoková, 6. B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaká byla Vaše nejoblíbenější hračka? 

A máme tady další rozhovor, ve kterém se dozvíme více o dětství učitelů. 

Minulý rok jste měli v časopise Tamtam obrázky učitelů z dětství a teď 

tady máme otázku na téma: „Jaká byla Vaše nejoblíbenější hračka?” 

Některé odpovědi Vás překvapí a nebudete věřit, že je to pravda, a na 

oplátku poznáte jména hraček, které se dnes skoro vůbec nepoužívají. Tak 

tady to máte: 

 

 

 J. Čupa – černý plyšový koník na kolečkách, kterého jsem tahal na provázku 

 K. Šigutová – česací a mrkací panenka 

 S. Majerová - panenka s dlouhýma nohama (skoro Barbie) 

 M. Horáková – medvěd 

 L. Magerová – stavebnice Cheva 

 V. Šimonková – míček a švihadlo 

 M. Trčková – mrkací a chodící panenka 

 H. Suchanová – primitivní panenka 

 J. Blažková – pana Anna 

 Š. Urbánková – plyšák 

 E. Sionkalová – maňásek 

 L. Ševčíková – panenka Bohunka 

 J. Tomalíková – hrála jsem si venku (postačil mi klacík) 

 M. Majerová – panenka Evička 

 P. Eliáš – auto 

 D. Strangfeld – autíčko  

D. Bartolomová, 7. A



Škola filmovýma očima žáků 

   
příchod do školy...........................................Pravěk útočí 
konec vyučování.............................................Game over 
velký sen žáků.........................................2 roky prázdnin 
nápověda........................................Zásah v pravou chvíli 
zkoušení u tabule......................Masakr motorovou pilou 
volná hodina................................................Sůl nad zlato 
zkoušení z matiky...................................Za 7 dní zemřeš 
třídní hodina.....................................................Rozsudek 
cesta do školy.................... .............2000 mil pod mořem 
škola...................................................Policejní akademie 
chození za školu..................................Mezi námi zvířaty 
1.......................................................Září plachta osamělá 
5.....................................................Chléb náš každodenní 
dostat1....................................Zázraky se dějí jen jednou 
dostat1 z matyky........................................Poklady světa 
kabinety.................................................Čarodějné doupě 

uklízečka.................................................Dívka na koštěti 
cesta k tabuli.............................................Není cesty jiné 
odpovědi...........................................Zítra už bude pozdě 

naše šatna.......................................................Hollywood 
příchod učitelů................................................King Kong 
vyučování....................................Přežijí jen ti nejsilnější 
učitel a žák........................................Gargamel a Šmoula 

 
Jan Gilar, 6. A 



Německo – Radeburg 
Nedávno jsem si prohlížela dřívější časopisy Tamtam a zjistila jsem, 

že už dříve se jezdilo do Radeburgu. 

Zatím naposled: Ráno jsme se všichni setkali za školou před druţinou a čekali jsme, 

neţ dorazil autobus. Všichni jsme si dali zavazadla do kufru, sedli jsme si do 

autobusu, zkontrolovali si pasy, někteří si vzali kinedryly a mohli jsme vyjet. Cesta 

trvala asi 10 hodin, ale nám utekla jako voda a dorazili jsme na místo. Sešli jsme se u 

jejich školy, kde nás seznámili s německými učiteli. Po seznámení nás rozdělili do 

rodin, v kterých jsme strávili 3 dny. Všichni se báli prvních okamţiků a byli jsme z 

toho všeho docela nervózní, ale nakonec jsme odjíţděli se slzami v očích. Některé 

rodiny bydleli dál a některé blíţ, a proto někdo jezdil ke škole, kde jsme měli kaţdý 

den sraz buď autem, nebo došel pěšky. Školu měli velkou, která byla hezká. 

S německými rodinami jsme se domlouvali většinou německy nebo anglicky. 

V rodinách jsme snídali a večeřeli, na obědy jsme chodili pokaţdé jinam. Jednou 

jsme obědvali ve školní jídelně, která byla zajímavá, úplně jiná neţ ta naše. Jídlo, 

které jsme v ní jedli, bylo dobré. Společně jsme podnikali hodně krásných výletů do 

okolí. Kolem 17. hodiny nás propustili zpět k rodinám, kde jsme s nimi podnikali 

spoustu věcí. Návštěva v Německu utekla rychle a jeli jsme zpět k nám. Po příjezdu 

domů jsme všem vyprávěli naše záţitky. 

Tenkrát poprvé: Brzy ráno vyrazili vlakem přes Ostravu, Prahu aţ do Radeburgu. 

Cestu měli dlouhou asi 11 hod. U restaurace se sešli s německou paní učitelkou, 

která je rozvezla do rodin, kde strávili 3 týdny. Do školy jezdili 2-3 km na kolech. 

Budova školy byla 100 let stará, ale pro kaţdý předmět měli odborné učebny. Dali je 

do třídy, kde nejvíce rozuměli číslovkám v ruském jazyce. Jedli ve školní jídelně, 

v které jim docela chutnalo (vařili se tam jen hlavní jídla bez polévek). Výlety pořádali 

do Dráţďan a okolí. Pobyt jim utekl jako voda a jeli domů. Všechno jim proběhlo 

podle plánu.  Ţákům i paní učitelce se tam moc líbilo a ţáci zjistili, ţe se zdokonalili 

v němčině. 

Soňa  

Tichánková,  

8. B 

 



Návštěva školky u ZŠ TGM 

Rozhovor s paní učitelkou Aničkou  

 Líbí se Vám Vaše práce?  

Líbí se mi moc. Dělám ji uţ 37 let. 

Čím jste chtěla být, kdyţ jste byla malá? 

Knihovnice. Moc ráda jsem četla, četla jsem i pod peřinou, kdyţ jsem měla jít 

spát.  

Proč jste šla dělat zrovna učitelku v mateřské školce?  

Protoţe jsem jako malá hrála na klavír a maminka mi řekla, ţe jednou budu 

učitelka, a opravdu se to mamince splnilo.  

Ve které školce se Vám líbí víc? 

Líbí se mi víc tady. Je tady jen jedna třída a děti stejné věkové kategorie. 

Je těţké být učitelkou v mateřské školce? 

Ano, je to moc těţké, ale děti miluju a za tu dřinu mi to stojí. Mám moc velkou 

zodpovědnost, aby se dětem nic nestalo. Dnešní děti je těţké zaujmout, tak se 

snaţím s nimi hodně chodit ven třeba k řece nebo na vyhlídku.  

Co musíte umět nebo mít, abyste mohla učit? 

Musím umět hrát na klavír, kreslit, být na tom zdravotně dobře a hlavně mít 

trpělivost. 

Dělala byste nějakou jinou práci neţ tu, co právě děláte? 

V ţádném případě ne. Miluji svou práci a nikdy bych ji za jinou nevyměnila. Lepší 

práci snad ani neznám.  

Co děláte o volném čase?  

Hlídám vnoučata, chodím na hory,  

navštěvuji své rodiče  

a samozřejmě dělám domácí práce.  

Verča Kudělková, Klára Sigmundová, Verča Smejová a Katka Kaňoková  



                                



 

 

 

 

 

 

      Ahoj kamarádi, uţ brzy budou Vánoce. Já teda 

doufám, ţe bude hodně sněhu, protoţe v zimě ráda 

sáňkuju. Aby nám to čekání uběhlo rychleji, připravila 

jsem pro vás kříţovku a taky zimní soutěţ. 
 

 

 

  

 

 

 

Do tohoto Tamtamu jsem 

vám přidala pár vtipů pro zasmání. 
 

 

 
 
 

 

 

Malý medvídek se ptá otce: „Nejsem medvěd 

brtník?“ „Ne,“ odpovídá otec. „A nejsem náhodou 

medvídek koala?“ “Ne, jsi lední medvěd! Proč se 

pořád tak hloupě ptáš?“ „ No mi je totiţ strašná 

zima!“ 

 

Mami, hoří nám stromeček. Neříká se hoří, 

ale svítí. Mami tak uţ nám svítí i záclony. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Co rádi děláte v zimě?  

Zeptali jsme se v 3. C. 

 

Anetka Já ráda lyţuju a stavím iglú. 

Nikolka Nejraději lyţuju a sáňkuju. 

Eliška B. Čtu si a bobuju. 

Eliška H. Bobuju. 

Eliška G. Lyţuju, sáňkuju a bruslím. 

Luboš Bruslím. (hraju hokej) 

Verča Já bobuju a sáňkuju. 

Dorotka Nejraději bobuju. 

Radek Stavím iglú. 

Emilka V zimě bruslím. 

Nela Lyţuju. 

Adam Hraju koulovačku a lyţuju. 

Michal Jezdím na snowboardu. 
 

 

 

 

Pokud budete mít čas a chuť, můţete se zúčastnit zimní soutěţe. Vaším 

úkolem je namalovat, nakreslit nebo vytvořit i koláţ na téma co jste zaţili 

o vánočních prázdninách nebo co jste dostali pod stromeček. 

 

Vítěze vybereme 

v redakci Tamtamu. 
Tak se pusťte do tvoření, uţ se 

na vaše obrázky moc těším.  
 

 

Své výtvory můţete nosit paní učitelce Ševčíkové do kabinetu do konce ledna. 



 

 

Tak zatím ahoj, děti, 

uvidíme se v dalším čísle. 

Přeju krásné Vánoce. 

 

 

 

 

Kříţovka 

  1     

  2     

 3      

 4      

 5      

6       

 7      

  8     

Tajenka:_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
 
1 Je bílý a padá zimě, 
dají se z něj stavět 
sněhuláci.  

 
2 Dolní končetina 

 
3 Zmrzlá voda.   

 
4 Dostanou ho od 
Mikuláše zlobivé děti. 

 
 

 
 
5 Chodí s ním čert a 
anděl. 

 
6 Obydlí, které si staví 
Eskymáci. 
  

 
 
7 malé i velké balíčky, 
které nosí ježíšek. 

 
8 Typická vánoční ryba. 
 
 
 
 
 

Omalovánka 

 

                                                                                                                                                                          

  

             



 

 

 


