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Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí 
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Kamarádi, přátelé , 
 
máme tady prosinec a s ním jako kaţdý rok nové číslo našeho časopisu Tamtam. 
Jako kaţdý rok… Opravdu je tak samozřejmé, ţe kaţdý rok v prosinci, dubnu a 

v červnu se ve třídách objeví dva krásné, barvami hýřící časopisy? 

Kaţdý časopis znamená pro všechny redaktory spoustu práce. Píšeme, ptáme se 

lidí, sjednáváme rozhovory se známými osobnostmi, fotíme, kreslíme. Děláme to 

s radostí, baví nás to. 

Co se ale děje s časopisem potom? Časopis se musí vytisknout a svázat. A tady 

nastává problém. Ptáte se, jaký? 

Jedno rčení praví, ţe „kaţdá legrace něco stojí“. Tisk a svázání časopisu rozhodně 

nejsou zadarmo, ba právě naopak. Za kaţdé číslo časopisu zaplatíme několik tisíc 

korun. Například poslední červnové číslo stálo přibliţně 7000Kč. 

Naše škola, tak jako ostatní školy v naší republice, určitě není bohatá a takovou 

částku si nemůţe dovolit vynaloţit. Ještěţe existují dobří lidé – sponzoři, kteří nám 

zatím vţdy pomohli. Několik let nám Tamtam tiskli Ondráškovi, vloni se sponzorem 

stala frýdecko-místecká firma MamiArt.  

Letos nám finančně pomohli přímo Vaši rodiče. Jejich zástupci se sešli a rozhodli, ţe 

časopis si zaslouţí pokračovat, ţe by byla škoda, kdyby zanikl kvůli nedostatku 

peněz. My jim za finanční podporu moc děkujeme. 

Ale bavme se konečně o něčem veselejším.  Také toto číslo Vám přinese spoustu 

zajímavých článků. Chasa a Chasička si vyrazily na Slovensko za folklorem, Kája B. 

překvapí další kapitolkou své povídky Záchrana v poslední chvíli. Holky z 6.B 

popsaly, jak to vypadalo na exkurzi v Brně.  Zasmát se můţete našemu dalšímu 

pokusu o fotoromán – někteří se u focení bavili, jiní se docela trápili hrůzou, co to 

zase bude za trapas  Danča K. vyzpovídala reprezentantku a juniorskou mistryni 

Evropy ve stolním tenise Marii Hrachovou. Magdy z osmičky zajímalo, jak se slaví 

Silvestr ve světě, a Domča B. zpracovala anketu, ve které jsme se ptali lidí na 

nezvyklá jídla. Verča S. opět září se svou rubrikou Rozárčino okénko, svůj komiks 

krásně nakreslil Rosťa B.  

Letos máme dvě nové posily z 5. B. Aničku Musálkovou a Sáru Zajícovou. Práci 

Aničky uvidíte na první pohled: nakreslila totiţ obrázek na titulní stránce. Sára je 

světoběţnice a zajímá ji cestování a zahraniční zvyky. Těšte se tedy na cestu kolem 

světa a Halloween. 

Zkrátka – článků je dost a my doufáme, ţe Vám jimi zpříjemníme a alespoň trošičku 

zkrátíme čekání na ten nejkrásnější den v roce, na Štědrý den.  

                                                                                                            Lenka Ševčíková 

  



Exkurze Malé Chasy a Chasičky za folklorem 

Kysucká dědina (Vychylovka) 
 
Hurá! Konečně je tady úterý 30. 10. 2012! Vyráţíme z Frýdlantu n. O. směr 
Slovensko. Cesta minibusem byla dobrodruţná, protoţe napadl sníh! Pan Jelínek, 
náš řidič, zvládl jízdu bravurně a bezpečně. 
Těšili jsme se na Turzovku, slovenské kamarády, učitele a jejich příjemné školní 

prostředí. 
V autobuse vládla příjemná atmosféra, bavili se starší i mladší členové souboru. 
Kolem 9. hodiny jsme dorazili na nádvoří  turzovské  školy.  Z oken tříd nám mávala 
spousta kamarádů. V hlavní budově nás přivítaly krojované děti ze souboru 
„Ďatelinka“. Zazpívaly nám v doprovodu  heligonkářů. Vyměnili jsme si vzájemně 
upomínkové dárky a pokračovali v cestě za folklorem. Jeli jsme přes Čadcu na 
Kysúce do skanzenu  Vychylovka. 
K naší expedici se přidaly dvě miloučké Slovenky z 6. třídy, naše nové kamarádky 
Tamarka a Valika, v doprovodu paní zástupkyně Emílie Kobolkové, která nám také 

předvedla své pěvecké umění 
v Kysuckej dědině. 
Skanzen byl jedinečný záţitek. 
Nádherná příroda, lidová kultura, 
drátenictví, způsob ţivota  
na Kysucích, zvyky, tradice (doţínky, 
svatba, slovenská jídla, řemesla, rok 
na dědině, zrození ţivota, smrt…) 
Z důvodů nepříznivého, mrazivého 
počasí nejezdil historický 
vláček…Historická ţeleznice  
ve skanzenu Vychylovka je 
jedinečným technickým dílem. 
Podobný typ ţeleznice je jenom 

v peruánských Andách, a tak není divu, ţe nám bylo líto, ţe projíţďka nevyšla. 
Aspoň máme důvod Vychylovku opět navštívit. První letošní sníh nám znemoţnil 
projíţďku, ale na druhé straně udělal hodně radosti klukům z 5. B. Koulovačka se 
stala neoddělitelnou součástí exkurze. 



Naše cesta pokračovala do Staré Bystrice, kde byl v roce 2009 postaven první 
slovenský orloj. Je to barevná, dřevěná, šindelová konstrukce, která představuje 

sedící Madonu.   
Kaţdou hodinu se pak po starobystrickém orloji promenáduje sedm apoštolů, kteří 
jsou zhotoveni z topolového dřeva. „Promenáda“ je doprovázená zvuky zvonů. 
První slovenský orloj je nejpřesnějším na světě, protoţe je řízen počítačem. 
Apoštolům jsme zatleskali a hurá na brynzové halušky. Byly moc dobré! 
Pak se uţ začalo stmívat, a tak byl nejvyšší čas k odjezdu. Nastoupili jsme do 
našeho luxusního minibusu a jeli opět směr Turzovka. V autobusu bylo veselo, 
prohlíţeli jsme si dárky, gratulovali Ondrovi Poláchovi k narozeninám a Tomáši  

 
Halamíčkovi k vytrţení zubu.   
V Turzovce se s námi rozloučilo naše milé TRIO: paní Emília, Tamarka a Valika. Za 
tu krátkou dobu jsme si je moc oblíbili, a tak nám bylo trochu smutno… 
Exkurze na Kysucích nás všechny obohatila a budeme na ni ještě dlouho vzpomínat.  
Poděkování patří naší hodné paní učitelce Šimonkové, paní zástupkyni Kobolkové 
z Turzovky, dále Radě rodičů naší školy a Městu Frýdlant n. O za finanční podporu. 
 
 
                                                        Gabriela Pravdová, bývalá členka souboru 



Exkurze šestých tříd do Technického 

muzea v Brně  

17.10.2012 se uskutečnila exkurze do Technického muzea v Brně. 

Tato událost se stala jenom díky projektům, do kterých se naše 

škola zapojuje. A navíc bylo vše hrazeno právě z projektu, do 

kterého se zapojila naše škola. Zadarmo byly nejen bloček a 

propiska, ale i svačina: bagety, pití. Cesta trvala přibliţně 2 

hod.. Celé 2 hodiny křiku, zábavy, napětí a také nedočkavosti. 

Poté, co jsme dojeli k muzeu, jsme uţ byli nedočkaví. V muzeu 

byly „ULIČKY“ plné různých obchodů, např.: kadeřnictví, zubař, 

kovářství, krejčířství, hospoda a spousta dalších obchůdků. Bylo  

velmi zajímavé vidět něco jiného neţ dnešní města, obchody atd. 

Také nám skoro ke kaţdému obchůdku řekli nějaké zajímavosti.. 

ne jenom o obchůdcích, ale i o tom, jak si v té době ţili Také 

jsme se dozvěděli o  tom, co se dříve nosilo apod. Tady je pár 

zajímavostí: například ţe lidé neradi chodili k zubaři, protoţe to 

bylo velmi bolestivé. No musím se vám tady přiznat, nikdy bych 

tam jít nechtěla :D. No tak jdeme dál… Poté nám říkali o tom, 

jakou lidé kdysi nosili obuv. Bylo to velice zvláštní, protoţe bota 

měla dvě podráţky. A kdyţ byla ta, po které chodili, zničená, tak 

ji jednoduše vyměnili za novou. A bylo to, a boty se mohly nosit 

klidně celý ţivot, no, pokud vám nezačaly být malé  Dále jsme 

se dozvěděli, ţe se v Brněnském muzeu kaţdoročně koná „Muzejní 

noc“, kde se můţete nechat ZDARMA ostříhat!! A dokonce v té 

staré hospodě točí pivo! Ale prý ţe radši jezdit nemáme, ţe je 

tam pokaţdé úplně narváno :D 

No a teď je na řadě pár foteček  

N.Štofková a T.Ţáčiková, 6. B 



      

 
  



Rozhovor s Marií Hrachovou 
 
Marie Hrachová je česká sportovkyně, dlouholetá úspěšná československá a česká 
reprezentantka ve stolním tenisu. Od ledna 2004 do jara roku 2008 působila jako 
trenérka české ţenské reprezentace. Jedná se o nejúspěšnější českou a 
československou stolní tenistku za posledních bezmála 30 let. 
 
V současné době působí coby trénující hráčka a hrající trenérka v jedné osobě 
ve sportovním oddíle SK Frýdlant nad Ostravicí. 
 
Marie Hrachová reprezentovala Československo dvakrát na olympijských hrách. V 
roce 1988 v Soulu, při premiéře stolního tenisu na olympijských hrách, skončila ve 
dvouhře na 4. místě, kdyţ se jako jediná Evropanka probojovala do semifinále, ve 
čtyřhře vybojovala společně s Renatou Kasalovou 5. místo. V roce 1992 na hrách v 
Barceloně byla v obou soutěţích devátá. 
 
V roce 1980 zvítězila na mistrovství Evropy juniorů ve dvouhře a smíšené čtyřhře. V 
roce 1984 na mistrovství Evropy v Moskvě vybojovala bronz ve dvouhře a s 
Nizozemkou Bettine Vrieskopovou ve čtyřhře a s Jindřichem Panským stříbro ve 
smíšené čtyřhře. V roce 1985 vybojovala s Panským stříbrnou medaili na mistrovství 
světa. Na mistrovství Evropy 1986 v Praze skončila na 2. místě ve dvouhře a spolu s 
Panským ve smíšené čtyřhře vybojovala Evropský titul. 
 

                                                               
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Hrachová] 

 
 
 
Tolik  citace z wikipedie. Slavná stolní tenistka se tedy „ukrývá“ přímo v našem 
městě a redaktorka Tamtamu Danča Kotková ji poprosila o rozhovor. Marie 
Hrachová ochotně souhlasila. 
 

Od kolika let hrajete stolní tenis? 
Skoro od deseti let.  Od 1. března 1973. 
 
Kdo vás k tenisu přivedl? 
Taťka. 
 
Měla jste čas i na jiné zájmy? 
Neměla, věnovala jsem se hlavně stolnímu tenisu a škole. 
 
Jak často jste musela trénovat? 
Kaţdý den kromě neděle. 
 
Kdo vás trénoval? 
Já jsem vlastně začínala ve Frýdlantu, jeden rok mě tady trénoval taťka a 
brácha, pak v hale Ostroje Frýdlant byl mým trenérem Mirek Tůma. No a  



 
potom jsem postupně přecházela do Ostravy Vítkovic. Tam mě začala 
trénovat Marta Novotná, která mě trénovala aţ do skončení mé kariéry. 
 
Zúčastnila jste se olympijských her? 
Ano. 
 
Kolikrát jste byla na mistrovství světa a mistrovství Evropy? 
Vlastně od roku 1978 aţ do roku 1992. 
 
Vybojovala jste tam nějaké medaile? 
Ano, určitě. Na mistrovství Evropy mládeţe do 18 let jsem vybojovala 14 
medailí a v dospělých 11 medailí z mistrovství světa a mistrovství 
Evropy. 
 
Co děláte teď? 
Jsem trenérka a manaţerka klubu. 
 
A baví vás tato práce? 
Ano, jinak bych to nedělala. 
 
Co byste doporučila svým následovníkům? 
Trénovat, trénovat, trénovat  
 
A taková hvězdička na závěr–nosila jste raději sukni nebo kraťasy? 
Kraťasy. 
 
Děkuji za rozhovor. 
 

Rozhovor připravila D. Kotková, 6.B 
 



Cesta kolem světa z pohledu nás, dětí 

Tak jsem si říkala, zase 

jednou někam pojedu. Co 

tam budu dělat? Zase jen 

samá muzea, galerie, 

památky, a pak mě to 

napadlo, co kdybych 

napsala něco jako 

průvodce? Tenhle 

průvodce ale nebude o 

památkách nebo 

galeriích. Bude o věcech 

ve městech a místech, 

které zajímají nás děti 

(atrakce, zábavní parky 

atd.).  

Dnes jsem vybrala 

Londýn. Pojedeš do 

Londýna? Tak si tohle 

přečti. Kdyţ budeš v 

Londýně a nebudeš mít 

co dělat s časem, tak si 

můţeš zajít do Hyde 

Parku, ano váţně se tak 

jmenuje. 

 Pro fanoušky Harryho 

Pottera je tu například 

most Milénium, 

který v šestém dílu zničili 

Smrtijedi, a pro opravdu 

velké fanoušky je tu 

muzeum Harryho Pottera, 

které se nachází v 

Leavesdenských 

studijích. 

Pokud máš rád hudbu, 

tak si musíš zajít v sobotu 

před Národní divadlo, kde 

hrají mladí muzikanti na 

všemoţné nástroje a 

snad všechny hudební 

ţánry. Pokud tě ale nic z 

toho nezaujalo, nebo 

nemáš přehled, tak bys 

mohl zkusit London Eye 

(neboli Londýnské oko), 

ze kterého je vidět 

opravdu všude. 

Uţ tě to nebaví a chceš jít 

někam jinam, tak zkus 

legendární červený 

dvoupatrový autobus, 

který v Londýně nesmí 

chybět. 

Uţ je tu zastávka u 

Londýnského Akvária, 

kde jsou k vidění nejen 

obyčejné ryby, ale taky 

ţraloci, chobotnice, 

rejnoci, murény a krabi. 

Projdeš celé muzeum a 

jdeš ven, ale co to, 

autobus je pryč. Co 

budeš dělat? Tvoje další 

zastávka je hodně daleko 

odsud a navíc nemáš tolik 

času. Můţeš zkusit 

vlakové nádraţí Kings 

Cross, kde najdeš i 

fenomenální nástupiště 9 

a ¾. Jedeš vlakem a 

dorazíš na stanici poblíţ 

Muzea voskových figurín. 

 Zajdi si dovnitř, některé 

figuríny jsou opravdu jako 

ţivé. Je čas jít, naposledy 

se podívej na Big Ben a 

řekni Londýnu sbohem. 

 
 

Sára Zajícová, 5. B 
 
 



Halloween 

V Kalifornii ( Los Gatos), kde jsem bydlela, se Halloween bral opravdu 

váţně. Pamatuju si, ţe uţ týden před Halloweenem bylo celé město 

nazdobené a připravené na koledování. Všichni 

vydlabávali dýně, chystali výzdobu a dělali 

kostýmy. Dokonce i v pekařství se prodávaly 

koláčky s duchy, dýněmi nebo netopýry. Výzdoba 

byla opravdu různorodá. Například některé 

zahrady byly ověšené pavučinami, netopýry, 

duchy, kostlivci nebo náhrobky. Dokonce si 

pamatuji jeden dům (myslím, ţe to byla školka), kde na střeše nafoukli  

obrovskou, oranţovou ţíţalu. V Kalifornii se 31. 

10. (na Halloween) ve školách a gymplech 

neučilo, nebo ţáci končili  o hodně dřív neţ jindy. 

V některých školách dokonce dostali volno ještě o 

den dřív. Všechny školy pořádaly Halloweenské 

oslavy nebo průvody. Vyvrcholením oslav byl 

velký průvod městem, ve kterém šli zvířata, dospělí a děti. Namaskovaní 

byli úplně všichni, včetně zvířat. Pamatuju si, jak jsem s kamarádkou 

byla v tom průvodu a jela na svém koni, převlečeném za jednoroţce. 

Podle Halloweenu se neřídily jen 

školy, ale taky všemoţné zájmové 

krouţky. Například jedna moje 

kamarádka měla na Halloween 

zápas ve fotbale a po skončení se 

rozdávaly Halloweenské zákusky a 

prstýnky s duchy (ten fotbalový tým 

byl totiţ dívčí). Někteří lidé dokonce 

na svých kostýmech pracovali celé dny. Halloween mám ráda a doufám, 

ţe vy taky. 

 

Sára Zajícová, 5. B 

 



 
 

Dnes si pod slovem Silvestr nejspíš přestavíme rachejtle nebo šampus, který se 

bouchne při posledním úderu zvonu na počest začátku nového roku. 

Ale jaká je historie Silvestru a co to vlastně znamená? 

Slovo Silvestr se používá, protože má v poslední prosincový den svátek Silvestr 

(podle papeže Silvestra I.). Tento svátek se začal pořádně slavit až v 16. století, 

protože předtím měli skoro v každé zemi svůj kalendář a konec roku jim vycházel 

vždy na jiný den.  Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého 

roku a modlili se za dobrý průběh nového. Poté když přišel v 19. století velký 

rozvoj, tak se začaly k oslavám používat obdoby dnešních dělbuchů a noc z 

Silvestra na Nový rok se stala nejoslavovanější v celém roce. Veselí a zvyky z 

pohanských dob ale církev nepodporovala. 

Společnost bohatla a v očekávání ještě lepšího roku slavila Silvestra stále 

veseleji a okázaleji, s množstvím jídla i pití. 

 

 Zvyky v 19. století: 
 

- Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, znamenalo 

to nebezpečí smrti někoho z rodiny v nadcházejícím roce. 

- Ten člen rodiny, který vstal tento den z postele nejpozději, byl vystaven 

posměchu 

- Jíst o půlnoci ovar a křen s jablky znamenalo štěstí  

-  Na venkově chodívaly o silvestrovské noci po staveních tzv. ometačky: 

staré chudé ženy oblečené v černém a s hlavou zavázanou bílým šátkem 

tak, aby vpředu vybíhala nad čelo stříška. Třikrát zaklepaly, vešly do 

stavení a bez jediného slůvka přistoupily k plotně a třikrát ji ometly se 

slovy: "Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého." Tím se mělo zabránit, aby 

na plotnu přišlo v novém roce něco nezdravého. Nakonec popřály hospodáři 

šťastný nový rok a poprosily o almužnu. 

- Konec starého roku a začátek nového provázel vždy a všude přípitek s 

přáním zdraví a štěstí. 

 

 

 

 

Magda Lukešová a Magda Hrabcová, 8. C 



K Silvestru patří i různé vtípky… 



 

Další anketa je na téma vánoční jídla. Anketa měla tři otázky. Jaké suroviny se 

používají do černého kuby  a do štědračky a proč kapr na modro je  modrý. Tady jsou 

odpovědi: 

Štědračka: 

Jaké jsou hlavní suroviny  štědračky? 

Štědračka je polévka a hlavní ingredience štědračky jsou hrách, sušené švestky, 

hrušky a hřiby, sádlo a vývar. 

Na štědračku bylo dobrých odpovědí dvacet dva ze třiceti pěti. 

Černý kuba: 

Jaké jsou hlavní suroviny pro výrobu černého kuby? 

Hlavní ingredience na černého kubu jsou kroupy, sušené houby, česnek, majoránka, 

sádlo. 

U černého kuby to bylo vyrovnané (14 vědělo a 14 nevědělo). 

Kapr na modro: 

Proč je kapr na modro modrý? 

Hlavní ingredience na kapra na modro je kapr, cibule, kořenová zelenina, tymián, 

bobkový list. Ale nejdůleţitější ingredience je ocet (proto je kapr modrý). 

Kapr na modro v anketě dopadl nejhůře. Ţe se tam dává ocet, vědělo jen 

šest lidí z dvaceti pěti. 

 

 

 

 

 

D. Bartolomová,  8.A. 



 

 

námět: Joha Nolanová, 6.C 

Jste naše nejlepší třída, 

proto budete vystupovat ve 

vánočním představení! 

My ale nemáme 

čas… Musíme se 

učit! 

To jsme se 

radši měli 

flákat! 

Tak já vám na to dám 

týden volna na nácvik! 

Tady je scénář, 

bude to hračka! 

Je nás málo, 

nemáme krále… 

To bude 

bezvadné!!! 

Nejprve se 

oblečeme. 

Dobře. 

Nějak se 

to zaseklo! 

Hele, ono se to 

otevřelo samo! Je 

tam nějaká záře! 

Za dveřmi skříně stál Josef s Marií     

a Jezulátkem, nedaleko pospíchali tři 

králové, děti se jim vydaly  vstříc. 

Děkujeme, že jste šli s námi! Tohle 

je naše škola, zahrajete sami sebe? 

Rádi, drahá dítka. Ať se celý svět 

dozví o nově narozeném králi! 

Tak pojďte, představení už začíná. 

Pak se můžete skříní vrátit zpět! 



Záchrana v poslední chvíli 
 

(příběh na pokračování) 
Příběh napsala: Karolína Brňáková, 6.B 

 

 
Co se stalo minule: 

Lis a Lili dostaly velký dárek. Hříbátko Mráčka. Druhý den se jim hříbě ztratí ze 

stáje. Lis a Lili si pořád myslí, že to byl Rafael, který Mráčka unesl. Chovatel 

šedých koní se však přiznat nechce. Byl to on? To se dozvíte v tomto pokračování 

příběhu. 

 

„Přiznejte se! Jste odhalen,“ řekla Lili. 

„Ale já vážně nevím, co se s Mráčkem stalo,“ řekl Rafael, zvedl se z lavičky a šel 

k  východu. 

  

„Ještě jsem s Vámi neskončila!“ volala za ním Lili, ale on jako by byl hluchý. Lili se 

ještě rozhodla, že pojede na krátkou vyjížďku sama, protože Lis na tom byla 

hodně špatně. Lili se otáčela v sedle, jestli někde neuvidí Mráčka. Jela ještě ke 

starým jatkám, které už dlouho nefungovaly. Dveře dovnitř byly pootevřené, ale 

když tu naposledy byla, tak byly zavřené. Nakoukla jedním okem do síně, kde se 

potácel nějaký muž. Dívala se na něho, když vtom přišel k ní. V ruce držel otěže s 

dvěma koňmi. Jedna byla nějaká měděná klisna, a druhý...Mráček. Lili spadl kámen 



ze srdce, že je Mráček naživu. V tom ale muž odbočil a  šel na konec sálu. Lili ho 

následovala. Najednou si všimla, že klisna, kterou předtím nepoznávala, je Rikki. 

Dostihová klisna, která vyhrála už mnoho dostihů, například Velký pohár mistrů 

jezdců. Najednou se v kuželu světla objevil stroj na výrobu masa. 

„Chce Mráčka a Rikki dát do koňského salámu!“ řekla si s hrůzou pro sebe. 

 Tajemný muž navedl koně na dlouhý běžící pás, který měl jet se zvířaty přímo do 

toho stroje. Ještě jim připevnil kovová želízka, která se potom na konci pásu 

měla rozevřít a hodit zvířata do stroje. Lili s otevřenou pusou sledovala, jak muž 

zapíná běžící pás. Pak odešel a nechal tam koně i s ní uvnitř jatek. Lili šla k 

ovladači. Zmáčkla tam zelené tlačítko, ale to pás ještě zrychlilo. Koně už začali 

nervózně řehtat. Tak zmáčkla červené tlačítko. To uvolnilo koně ze želízek, ale 

už tu nebylo žádné tlačítko na zastavení. Lili tedy vyskočila na pás a běžela ke 

koním, chytla je za otěže a utíkala s nimi na konec. Potom nasedla na Rikki, 

Mráčka chytila za otěže a běželi v protisměru. 

 Rikki se snažila sebe i Lili zachránit, proto zrychlila. Najednou ale Rikki zakopla 

o Mráčkovo kopýtko a spadla. 

„Ne!“ vykřikla Lili. Rikki se rychle zvedla a běžela dál. Mráček běžel hned za nimi. 

Klisna přeskočila práh, který sbíral nečistoty z pásu. 

„Děkuji ti Rikki,“ řekla Lili a pohladila ji. 

Po chvilce odpočinku, přijeli na ranč, kde už čekal Grant. Byl hodně nervózní, ale 

když viděl Lili i s Rikki, rozšířil se mu úsměv na tváři. 

Pokračování příště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme klidné a pohodové vánoční 

svátky a šťastný nový rok! 

 

Redakce časopisu Tamtam 



Rosťa Běčák, 9. B



 

 

Jak jsem slíbila, je tady soutěž. Tentokrát 

jsem připravila těžký úkol, vyrobte nějakou 

zajímavou vánoční ozdobu, nezáleží na tom, 

jestli bude na pověšení, nebo na položení, 

to záleží jen na vás.  

Všechny výrobky doneste do naší schránky 

nebo dejte svým třídním učitelům. 

Ahoj, kamarádi, Vánoce se blíží 

mílovými kroky. Už brzy začnou 

padat sněhové vločky, které 

krajinu přikryjí bílou peřinkou.                                    

V tomto díle si zasoutěžíte, 

možná vás bude bavit i luštění a 

nakonec si i vybarvíte 

omalovánku. 
 

 

    V. Smejová, 9. B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Na této stránce si můžete 

vyluštit křížovku, dokreslit a 

vybarvit sněhuláka. 

 

  

 

 

1, Vánoční zapletená sladká pochoutka.  

2, Vanilkové……. 

3, Místo, kde se narodil Ježíšek.  

4, Křupavé vánoční cukroví. 

5, Pokládá se na něj cukroví a i další jídlo. 

6, Vánoční ryba. 

        

         

       

         

       

    


