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Milí všichni  

Uţ je to tady, za dveřmi jsou Vánoce, a 

tedy i vánoční prázdniny. My všichni 

z redakce Tamtamu Vám přejeme, aby se 

pod stromečkem objevila spousta dárků, 

aby Vám prázdniny utíkaly co nejpomaleji 

a abyste je celé skvěle vyuţili. 

My v Tamtamu jsme dárek dostali uţ 

předem. Na začátku prosince jsme se 

zúčastnili celostátního kola soutěţe 

školních časopisů, kde jsme vyhráli 1. 

místo v kategorii Titulka. 

Pod tíhou zodpovědnosti z výhry  jsme 

se rozhodli časopis inovovat. Po 

prolistování časopisu si určitě všimnete, co 

všechno se změnilo. A další změny ještě 

plánujeme!  

Krásné Vánoce!  
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Celostátní kolo školních časopisů v Brně – 

jsme 1. 
Dne 2. 12. 2013 jsme se vydaly na celostátní 

soutěž časopisů v Brně (Tereza Žáčiková, Nikol 

Štofková, Johana Nolanová a paní učitelka 

Ševčíková).  Moc jsme se na tento den těšily: 

za 1. nešly jsme do školy, 2. navštívili jsme 

druhé největší město ČR - Brno a za 3. 

nemusely jsme do školy :D (smích), ale musím 

říct, že to mělo i své nevýhody.. třeba to, že 

jsme musely vstávat poměrně brzy, přibližně 

kolem půl páté ráno, jelikož jsme měly být už 

o půl šesté před družinou. Já-Nikol a Tereza 

jsme tam byly o něco dříve, tak jsme musely 

čekat na učitelku a samozřejmě také i na 

Nolanovou :D. Jako vždy…, že Johi? Joha o 

trochu později přijela se svou mamkou, takže 

místo čtyř nás jelo pět. Do F-M jsme jely 

autem paní učitelky Ševčíkové.  Po 20 minutách 

jsme dojely na autobusové nádraží, kde jsme 

musely čekat v šeru a zimě (cca -20˚ Celsia) na 

autobus. Po 10 minutách konečně pro nás 

přijel. Celé šťastné jsme vběhly do autobusu 

s jasným cílem… co nejvíce dozadu! Po cestě 

jsme si to moc užily (např.: pily citrónovou 

šťávu, poslouchaly muziku: What does the fox 

say nebo LOLLY od Justina Biebera a fotily 

jsme trapné fotky) a občas jsme si i zdřímly.   Po 

tříhodinové cestě jsme konečně dorazily do 

Brna. Celou cestu tam prospala paní učitelka 

Ševčíková a mamka Johy nás občas 

zkontrolovala, jestli neděláme něco, co 

bychom dělat neměly. Poté jsme musely ujít 

cca půl kilometru na tramvaj, která nás zavezla 

kousek od střední školy, ve které se tato 

soutěž konala. Takže jsme toho moc 

nenachodily. 
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Když jsme přišly na místo konání, tak jsme se 

musely zaregistrovat. V té samé místnosti 

jsme si odložily bundy, ale tašky jsme si 

musely vzít s sebou. Bohužel. Jakmile jsme si 

odložily bundy, šly jsme po schodech do 

prvního patra, protože právě v tomto patře se 

nacházela veliká místnost, kde už byli ostatní 

účastníci. Poté nám „moderátor“ ohlásil 

dnešní program, až domluvil, tak se všichni 

rozešli do různých workshopů, které tato akce 

zahrnovala. Například Exotické jídlo, Recenze 

na knihy, Jak napsat dobrý článek a Orientální 

tance. Každý workshop trval 90 minut. Jaký 

myslíte, že jsme si vybraly my? Samozřejmě 

ten, o kterém jsme si myslely, že se u něho 

nejvíce zasmějeme - Orientální tance! U 

tohoto workshopu a ještě u Exotického jídla 

jsme měli přednášku 45 minut a za dalších 45 

minut jsme museli stihnout napsat článek o 

tématu dané přednášky. Měly jsme možnost 

vidět tanečnici tančit orientální tanec na živo. 

Po 5 -  minutách skončilo její představení a 

potom nám udělala přednášku a seznámila 

nás s různými druhy, na které se orientální 

tance dělí. Tímto přednáška skončila a my 

jsme měli 45 minut na to, abychom napsali 

dobrý článek. Taky jsme měli možnost se s ní 

vyfotit a udělat s ní rozhovor, ale my jsme 

rozhovor nedělaly, nebylo to potřeba :D. Toto 

vše skončilo chvíli před dvanáctou hodinou a 

na nás už čekaly masové a vegetariánské 

obložené rohlíky. Pro každého byly 

přichystány dva rohlíky a jedno a půl litrové 

pití, ZDARMA :3. Takže pohoda… Potom jsme 

měly přestávku do jedné hodiny odpoledne a 

poté se měly vyhlašovat NEJLEPŠÍ ČASOPISY a 

tak dále. Jenže my jsme seděly asi po tři čtvrtě 

na jednu na chodbě a pak najednou vyjdeme a 

vidíme paní učitelku, jak na nás volá, že to 

začalo dříve, a tak jsme se šly posadit na židle. 

Potom jsem jenom už jenom slyšela: „A 1. 

MÍSTO ZA TITULKU, 1. A 2. STUPEŇ ZÍSKAVÁ 

ŠKOLNÍ ČASOPIS…. TAMTAM! Tak jsme hrdě  

převzaly diplom a potřásly jsme si rukou 

s moderátorem a šly jsme si zase sednout. 

Netrvalo to dlouhou chvíli a všechno to už 
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skončilo. Zanedlouho se všichni rozešli a 

jenom pár lidí zůstalo v té veliké místnosti a 

fotili se se svými diplomy, tak jako my :). Pak 

jsme zase jely zpátky tramvají na autobusovou 

zastávku v Brně, kde jsme si šly koupit lístky na 

autobus do F-M. Měly jsme ještě přibližně půl 

hodiny, takže jsem si zašly do velikého 

nákupního centra, které se nazývá Vaňkovka. 

(Něco podobného jako Nová Karolína 

v Ostravě.) A protože jsme neměly moc času, 

tak jsem to rychle proběhly a pak už jsme 

jenom pořád dokola jezdily po jezdících 

schodech a pak jsme chodily pořád dokola a 

zpívaly jsme: Jingle bells, Jingle bells, Jingle all 

the way. Rolničky rolničky, kdopak dál vám 

hlas? A... Já sním o Vánocích, bilých. No, a 

poté už byl čas odchodu. Tak jsme šly na 

autobusovou zastávku a jely jsme zpátky, 

ale výhoda byla, že jsme jely autobusem 

Student Agency. Byl tam totiž i malý 

televizorek, na kterém hrály filmy, seriály a 

tak dále. Navíc tam byly i moc pohodlné 

sedačky, takže cesta zpátky byla nejlepší 

:D. A do Frýdlantu jsme přijeli kolem šesté 

hodiny večer. 

 

N. Štofková, T. Ţáčiková, 7. B
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Historie naší 

školy -  

1. díl   

 

Naše škola byla otevřena roku 1983. Letos slavila své 30. výročí od 

otevření. Většinu z Vás by asi zajímalo, kdo slavnostně přestřihl 

pásku. Tak my Vám to povíme. Byl to pan náměstek ministra školství 

ČSR PhDr. Čepička, poté se na pásku podepsali všichni čestní hosté. 

Po podepsání ministr pronesl slavnostní poděkování všem, co se na 

stavbě podíleli. Řeč zakončil slovy: „ …pedagogickým pracovníkům 

přeji, aby vţdy našli dostatek sil a ctiţádosti i pomoci u svých ţáků a 

jejich rodičů, dětem přeji sílu k překonávání pohodlnosti a snaze, 

vyrůst v dobrého člověka, který bude chránit jako oko v hlavě svou 

krásnou vlast. Přeji Vám, učitelům, abyste vychovali ze svých ţáků 

lidi, hrdé na to, ţe ţijí v Československé socialistické republice. Aby 

nám všem svítilo sluníčko, tak jako dnes, abychom mohli společně ţít 

všichni šťastně a v míru.“ 

  Zahájení školního roku: tradičně na náměstí K. Gottwalda pro 

ţáky všech škol ve Frýdlantu n. O. 

 Kdy začalo učení podle rozvrhu: 2. září 1983 
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 Kde a co: V nové 

budově se vyučovalo 

všem předmětům 

mimo práci v dílnách a 

na školním pozemku. 

Tyto předměty se aţ 

do konce školního 

roku vyučovaly 

v zařízeních staré 

budovy na ul. Padlých 

hrdinů. 

 Školní jídelna: podávala obědy také ve staré budově aţ do února 

1983. 

 Školní družina: z nedostatku prostor, byla umístěna ve dvou 

druhých třídách. Místnosti chyběly i třeťákům, proto byli vyučováni 

v budově na náměstí K. Gottwalda. 

V měsíci červnu nám patřily i další účelové místnosti, např. 3. 

třídy, školní druţina, dílny… 

E. Kokešová, K. Brňáková, 7. B
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Florbalový turnaj  

Jmenuji se Eliška Gongolová z 5. C a budu psát o florbalovém zápase. 
Ve středu 13. 11. 2013 se konal na naší škole florbalový turnaj. 
Zúčastnilo se ho celkem 5 družstev z Janovic, Metylovic, Pržna, Pstruží a naší 
školy. 
Zeptala jsem se na pocity 4 spolužáků, kteří na turnaji reprezentovali naší 
školu Luboše, Adama, Šimona a Radka z 5. C. Tady jsou jejich odpovědi. 
 
1. Jaká byla atmosféra? 
L: Dobrá, poloviční nervozita 
Š: Dobrá 
A: Atmosféra byla skvělá, protože jsme hráli v naší škole a fandili nám kamarádi. 
R: Atmosféra byla senzační 
 
2. Jaké byly pocity z výhry? 
L: Byla to určitě šílená radost. 
Š: Byl jsem velmi šťastný 
A: Byli jsme nadšení, každou výhru jsme si užívali. 
R: Byly krásné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jak jste se cítili před zápasem? 
L: Nervozita byla na prvním místě. 
Š: Tak určitě byla tam tréma. 
A: Byli jsme nervózní, ale věřili jsme si. 
R: Těšili jsme se na zápas. 
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4. Věřili jste, že vyhrajete? 
L: Ano, mysleli jsme si to. 
Š:  Tak určitě výhra byla předem jasná. 
A: Doufali jsme ve vítězství, ale věděli jsme, že musíme makat. 
R: Ano, věřili. 
 
5. Jak se vám hraje s ostatními spoluhráči? 
L: Je to super tým. 
Š: Spoluhráči byli super, protože to všechno odehráli za mě. 
A: Jsme dobrá parta, ale musíme ještě hodně trénovat. 
R: Dobře 
 
6. Prohráli jste jeden zápas. Co bylo důvodem? Jak jste se cítili po prohře? 
L: Bylo nám strašně. 
Š: Ano, prohráli jsme jeden zápas. Nebyla dobrá obrana. Po prohře jsem se cítil hrozně. 
A: Obrana a ostatní hráči byli moc vepředu, brankář tam byl sám. Musíme uznat, že Janovice byly 
lepší. 
R. Důvodem bylo neproměnění několika dobrých šancí. Bylo to zklamání. 
 
7. Postupujete dále? Pokud ano, kam? 
Luboš a všichni ostatní: Ano, postupujeme do Frýdku-Místku. 
Chlapci, hodně úspěchů. 
Děkuji za rozhovor.                                                                               Eliška Gongolová, 5. C 
 
   
 
 
 

Jaké jsou latinsko-americké tance? 

 
Chtěli jste chodit do tanečního krouţku ? Kde se tančí a občas hrajou hry? Tančí třeba 

chacha (čača) a další? Tak to je krouţek právě pro vás . Koná se kaţdé úterý v 15:30 a 

končí v 16:15 hod. Já tam chodím uţ od 2.třídy a budu aţ do 

9. třídy. Strašně mě to baví. Ten, kdo má rád srandu a zábavu, ať tam chodí ! Na konci 

roku bude soutěţ mezi školami, jako třeba: ZŠ KOMENSKÉHO, OSTRAVICE, ČELADNÁ, 

PSTRUŢÍ A MY. Krouţek vede Antonín Langr. Hodina probíhá tak, ţe přijdeme do 

tělocvičny, uděláme docházku, pak se rozcvičíme. Potom jdeme tančit. Další tance jsou: 

salsa, jive, street dance,  hip hop atd. Teď vám zkusím popsat chacha(čaču). Uděláte 

krok doprava a přisunete levou nohu k noze a ještě jednou. Až tohle uděláte, 

vyšlápnete levou nohu dozadu 

a zpátky. A teď uděláte 2 kroky doleva a vyšlápnete pravou nohu dozadu  

a zpátky. A to je vše. 
                                                                                                                     Nikola Satinská, 5.C 
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Rozhovor s p. uč. Danem Strangfeldem 

TAMTAM: Jakou posloucháte hudbu? 

Dan: Všehochuť.  

TAMTAM: Kde nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

Dan: Rád chodím do čajovny, jinak všude moţně 

TAMTAM: Jaký máte názor na dodržování pitného režimu? 

Dan: S pitným reţimem souhlasím, ale přesto si myslím, ţe 15 min. bez napití 

vydrţí naprosto kaţdý. 

TAMTAM: Čím jste chtěl být jako malý? 

Dan: Kosmonautem nebo pilotem. 

TAMTAM: Házíte po svých žácích křídy?  

Jak často? 

Dan: Ano. Občas. (SMÍCH) 

TAMTAM: Jak dlouho už učíte? 

Dan: Dvanáctým rokem. 

TAMTAM: Kolik je vám let? 

Dan: Něco přes 20. (SMÍCH) 

TAMTAM: Která jídla nesnášíte? 

Dan: Játra. 

TAMTAM: Slyšíte často od svých žáků  

„Já to nechápu?“ Jak na to reagujete? 

Dan: Často zvýšeným tlakem. (SMÍCH) 

TAMTAM: Chodíte rád do práce?   

Dan: Chodím rád do práce. 

TAMTAM: Jaké je vaše motto? 

Dan: Carpe Diem. 

TAMTAM: Co vás opravdu rozčílí? 

Dan: Lidská hloupost. 
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TAMTAM: Máte nějaké tajemství, které nechcete, aby se dostalo do tříd? 

Dan: Samozřejmě. (SMÍCH) 

TAMTAM: Umíte jako tělocvikář opravdu všechny lidské orgány v latině? 

Dan: Bejvávalo… 

TAMTAM: Proč je s vámi sranda? 

Dan: Jó, tak to já nevím. 

TAMTAM: Mluvíte ve třídách sprostě? 

Dan: Minimálně, ale můţe se stát, ţe mi to ujede. 

TAMTAM: Proč jste si vybral matematiku a tělocvik? 

Dan: S matikou jsem neměl problémy a tělocvik jsem miloval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nikol Štofková, Tereza Ţáčiková, 7. B 

Říjnová NOVINKA! 

Naše škola reprezentovala naše město, Frýdlant nad Ostravicí, 

v televizní hře jménem „Bludiště“! Pokud jste ještě neviděli 

Řezňáky, (tak se jmenovali -  podle p. uč. Řezníčkové, která tam 

byla taky, stejně jako někteří ţáci 9. tříd a p. uč. Strangfeld), tak 

se na ně můţete kouknout ve video-archivu Bludiště ze dne 12. 10. 

2013. 

 Přejeme pěknou podívanou  
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Něco o mně 

Jmenuji se Dorota Kudělková a mé články můţete od teď najít převáţně 

v kaţdém časopise TAMTAM. Jsem ve třídě 5. C a budu vám psát 

o zajímavostech ze světa zvířat. 

Nejmenší a největší opice 

Maki trpasličí 

- Má jen 12 cm, coţ je asi tolik, ţe by se vám pohodlně vešel do dlaně. 

- Váţí jen 25 aţ 40 gramů, to je asi jako čokoládová tyčinka. 

- Ocas má dlouhý aţ 15 centimetrů, coţ je větší délka neţ jeho tělo. 

- Doţívá se aţ 15 let. 

- Ţije na Madagaskaru (jako lev Alex, hrošice Glorie, ţirafa Melmen). 
 

Patří mezi nejmenší primáty, dokonce i kosman zakrslý 

je větší neţ on. Tato opice ţije převáţně na okraji lesa 

a tam nízko ve stromech. Březost samice trvá 2 

měsíce. Malí Maki se rodí od listopadu do února. Ve 

vrhu můţe mít samice aţ tři mláďata, váţící 6 aţ 8 

gramů. Kojí je asi 25 dnů, kdy jsou mláďata v hnízdě. 

Maki trpasličí loví sova, hroznýš a fosa. 

 

            Gorila 

- Jsou to největší, nejsilnější a taky nejtěţší lidoopi, kteří na zemi ţijí. 

- Dospělí samci měří 165 - 175 centimetrů, to je asi tolik jako naši rodiče. 

- Váţí 185 - 204 kilogramů, coţ je ještě víc neţ naše čtyřčlenná rodina. 

- Doţívá se 30 - 50 let. 

- Ţije v Gabunu a Ugandě v Africe 

- Je to savec a výhradně býloţravec. 
Jako největší primát na zemi 

má desetkrát více síly neţ 

vytrénovaný špičkový 

sportovec. DNA gorily je na 

98% aţ 99% shodná s 

člověkem. Doba březosti trvá 

8,5 měsíce, matka se o svá 

mláďata stará 4 - 5 let, neţ 

porodí nová. 

          samice                                                                            samec    
                                                                                                                                             

Zdroje: album BILLA a Wikipedie                                                        Dorota Kudělková, 5. C
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Moje první zvířátko 
Před více neţ šesti lety měla 

jedna malá holka strašně 

ráda pohádku Hledá se 

Nemo. Měla ji ráda tak moc, 

ţe si přála mít Nema doma. 

Ta holka jsem byla já . 

Blíţily se Vánoce a já 

nakreslila Jeţíškovi rybičku 

na papír a dala za okno. 

Nevím, jak to Jeţíšek udělal, 

ale opravdu jsem dostala 

akvárium s rybičkami pod 

stromeček. Nebylo tedy pod 

stromečkem, ale 

v kuchyni. Mně to nevadilo, 

byla jsem moc ráda, ţe mám 

svého Nema. Rybiček bylo 

víc a ţádná se nepodobala té 

pruhované, oranţové, 

mluvící rybce. Rybičky byla 

první a zatím poslední 

zvířátka, která chovám. 

Postupem 

času se rybí obyvatelé 

v akváriu vystřídali, aţ jsme 

s taťkou skončili u rybičky 

jménem krunýřovec. 

 Krunýřovec, latinsky 

Ancistrus, je velice zajímavá 

rybička, jejímţ domovem je 

Jiţní Amerika. Pro svou 

nenáročnost je velmi 

oblíbená mezi chovateli. 

Naši ancistrusi nás 

přesvědčili o své 

nenáročnosti. Jednoho dne 

náš největší samec obsadil 

celý vysoký domeček.  

Nakoukli jsme do něj 

okýnkem a uviděli malé, 

oranţové kuličky. 

Právě tyto nakladené jikry 

samci ancistrusu hlídají. 

Jednou jsem zahlédla, jak se 

nějaký mladý ancistrus snaţí 

dostat dovnitř, ale jakmile 

vyšel ven, měl roztrhanou 

ploutev. Nebyl sám, kdo to 

zkoušel, ten další měl něco 

červeného na hlavě . 

Samec hlídal pečlivě a do 

vylíhnutí jiker nepřijímal ani 

potravu. Malí ancistrusi se 

vylíhli za týden. Za další 3 

dny mláďata strávila svůj 

ţloutkový váček a začala si 

hledat potravu. Museli jsme 

s taťkou akvárium rozdělit 

sklem, aby na ně větší ryby 

nemohly, protoţe teď uţ 

nebyli

 chránění velkým 

ancistrusem. Krmili jsme je 

plátkem okurky, salátem, 

nebo speciálním krmením. 

12 den jsme viděli náznak 

toho, jestli budou závojoví, 

jakou barvu budou mít, 

jelikoţ se nám zkříţil černý, 

závojový samec se zlatou 

samičkou. 

 Mláďat bylo přes 60 ks, 

naše akvárium připomínalo 

spíše malou líheň. Po 3 

měsících jsme se museli 

rozloučit. Putovali do 

zverimexu a já doufám, ţe u 

nových majitelů se budou 

mít stejně dobře jako u nás. 

           Nela Znamcová, 5. C
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Irský setr 

Ahoj, jsem Daniela Adamcová z 6. D. a zabývám se psy. 

Irského setra jsem si vybrala, protože je to šlechetné plemeno. 

Používá se hlavně k lovu lesní zvěře. Mnoho lidí si ho však pořizuje jako 

domácího mazlíčka. Irský setr je živý pes, vyžaduje dlouhé procházky, 

miluje svého pána, rád se učí povely. Je to hravý pes! 

Má rád děti, je vhodnější do rodinného domu s velkou zahradou. 

Historie plemene 

Na vývoji irského setra se podílel starošpanělský ohař, vystavující Španělé a 

skotští setři. Původně byli i červenobílí, dnes je to samostatné plemeno. 

Začátkem 18. století se toto plemeno začalo objevovat v Irsku. 
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Ahoj všem! 
Jmenuji se Michal Raška a jsem ţákem třídy 5. C. Od října chodím do Tamtamu, kde 

budu přispívat svými články především o vesmíru a zajímavostech z naší republiky. Budu 

chtít popsat různé neobvyklé poznatky z vesmírných výprav, které nám jsou sice 

vzdálené, ale o to víc nás mohou zajímat. Chci taky popsat zajímavé postřehy z výletů a 

poznávacích výprav po naší zemi. Dokonce i mnoho školních výletů, které se mohou zdát 

na začátku nudné, přinesou nakonec hodně zábavného, ale dokonce i poučného. Doufám, 

ţe se vám moje články budou líbit a přečtete je aţ po poslední tečku. 

Michal Raška, 5. C 

 

 

 

Jak se rýţuje zlato 
Nedávno jsem byl ve Zlatých Horách v Jeseníkách. Byl jsem i ve Zlatorudných mlýnech a 

vyrýţoval jsem přesně 18 malých částeček zlata. 

Vyrýţuje se tak, ţe si vezmete rýţovací pánev, dáte ji do potoka nebo do kádě se 

zlatonosným pískem, naberete kamínky i s vodou a točíte pánví tak dlouho, aţ postupně 

vylijete vodu a nezatřpytí se zrníčka zlata. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                

             

                 Zlatonosný potok                                 Rýžování v kádi 

 

 

Zajímavosti na konec 
Rýţování zlata je novodobě povaţováno za sport. 

Existuje mistrovství světa v rýţování zlata a soutěţe v národech a regionech. 

Mistrovství světa v rýţování zlata se koná i ve Zlatých Horách. 
Michal Raška, 5. C 
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Rozhovor  

s Lucií Vondráčkovou, 
českou herečkou, zpěvačkou, 

dabérkou a moderátorkou 
 

Lucka Vondráčková, narozena 8. 3. 1980, 

pochází z hudební rodiny – její otec Jiří 

Vondráček, je známý herec a hudebník, její matka 

Hana Sorrosová je překladatelka a textařka a její teta Helena 

Vondráčková patří mezi nejznámější české zpěvačky.  

Lucka se poprvé v televizi objevila ve svých devíti letech, a to v seriálu 

Ludvíka Ráži Území bílých králů. Své první album s názvem Marmeláda 

vydala v roce 1993, a to ve svých 13 letech. Nyní žije s manželem hokejistou 

a svým dvouletým synem Matyášem v Kanadě.  
 

1. Zpívala jste ráda v dětství?  
Ani moc ne. :) Radši jsem tancovala. Zpívání mě začalo bavit aţ kolem jedenáctého roku. To 

uţ jsem byla „velká“. :)) 

 

2. Patřila jste ve škole mezi hodné, nebo spíše mezi zlobivé a 

vynalézavé?  
Byla jsem hodná, a pořád jsem si doma hrála na školu.:) Nuda, viď? :) 

 

3. Je Váš syn také hudebně nadaný, nebo z něj bude spíš sportovec? 
Jó, to se dozvíme aţ tak za dvacet let. Teď se nejradši houpe na houpačce. :) 

 

4. Kde se Vám líbí více - v Kanadě nebo v Česku? 
V Kanadě v zimě, u nás v létě. :) 

 

5. Chystáte se v dohledné době natočit nějaký film, seriál nebo 

pohádku? 
Chystají se Babovřesky 3. To je taky taková prdlá pohádka. :) 

 

6. Jaká je Vaše vysněná role, kterou byste si ráda zahrála? 
Nějaká podobná, jakou hrála J. Lopez ve filmu Dost. 

 

7. Je Vám popularita na obtíž, nebo Vás naopak „nabíjí“? 
Líbí se mi, kdyţ mě lidé zdraví na ulici a povídají si se mnou. :) Je to prima. :) A plný sál na 

koncertě je bomba! 



     Kultura 

 

     18                                                                              
 

8. Jaké to bylo, když jste poprvé stála před kamerou? 
Tuhla mi pusa a mikrofon se mi klepal v ruce. Ale jinak dobrý. :) 

 

9. Protože jste máma, uvažovala jste o tom, že nahrajete CD či DVD 

s písničkami pro malé děti, jako to udělala Suzi Quatro? 
Jednu pohádkovou desku jsem vydala. Jmenuje se Dárek. :) 

 

10. Kam byste se ráda podívala? 
Do Tokia. 

 

11. Co si myslíte, že by světu mohlo prospět pro jeho lepší budoucnost? 
Kdyby se uţ nikdy nikde neubliţovalo dětem a zvířatům. :)  

 

Děkuji za rozhovor! 

 

A teď pozor – velká soutěţ o CD Lucky Vondráčkové Oheň! 

Soutěţní otázka zní: Lucie Vondráčková nazpívala písničku se zpěvákem 

Michalem Davidem. Tuto písničku vydala ve svém albu Oheň. O jakou píseň 

se jedná? 

Pokud víte správnou odpověď, dostavte se co nejdříve za paní učitelkou 

Ševčíkovou. Soutěţ platí do konce února 2014? 

 

Johana Nolanová, 7.B 
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Ahoj, toto je nová rubrika, ve které se bude psát o celebritách. V kaţdém čísle 

někdo jiný. Doufáme, ţe se vám nová rubrika bude líbit. Tentokrát to bude o↓ 

JUSTIN BIEBER 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze dna na úplný vrchol  

Píše se 1. března 1994. V úterý ve 

12:56 hodin, v nemocnici sv. Judese 

v 2 poschodí na pokoji č. 126 v 

Kanadě Pattie Malette právě 

porodila hvězdu jménem JUSTIN 

BIEBER, celým jménem Justin 

Drew Bieber. 

 

Kdyţ bylo malému Justinovi 

pouhých 10 měsíců, odešel od nich 

jeho otec, Jeremy Bieber. 

Pattie bylo teprve 19 let, kdyţ na 

Justina zůstala úplně sama. 

 

Uţ od dětství se u Justina projevoval 

talent a cit pro rytmus. 

Kdyţ mu byly 2 roky, začal hrát na 

kytaru a bubny. 

Stále se zdokonaloval  

a zdokonaloval. 

 

Justinovi bylo 12 let, kdyţ se 

rozhodl, ţe bude zpívat před 

divadlem AVON ve Stratfordu  

a vydělá tak nějaké peníze. 

Justin hrával na schodech divadla 

AVON. Kaţdý den se na něj chodily 

koukat desítky lidí ze Stratfordu. 

Čím déle hrál před divadlem, začínal 

mít více a více příznivců své hudby. 

Justinovi příbuzní bydleli daleko od 

něj a chtěli ho vidět. 
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Tak Justina spolu s Pattie napadla 

myšlenka dát Justinova videa na 

Youtube. 

Za pár dní Justina sledovalo 

neuvěřitelných 100.000 lidí! 

Kde se vzali? Odkud?  

 

Dvanáctiletý chlapec z malého města 

má 100 000 odběratelů za 3 dny!? 

Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké 

mohli udělat. 

 

Sociální sítě jsou silné. 

Jeho videa kolovala po celém světě. 

Vidělo je hodně lidí. Jeden z nich 

byl Scooter Braun, hudební 

manaţer. 

Kdyţ si všimnul toho úchvatného 

malého kluka, který má hlas jako 

zkušený zpěvák, řekl si, ţe ho musí 

rychle najít a něco z něho udělat! 

 

Kdyţ konečně Justina našel, 

přestěhoval ho spolu s Pattie do 

Atlanty a tam se všechno začalo 

rozjíţdět. 

Poznával se s různými celebritami! 

Sloţil první song! 

Vydal první album! 

Braun ho seznámil s Usherem. Ten 

byl uchvácen jeho talentem, řekl, ţe 

jednou bude fenomén, dokonce s 

ním nazpíval písničku! 

Kdyţ mu bylo 14, chodil zpívat do 

různých rádií. 

Hráli ho neustále!  

Dívky po celém světě po něm šílely. 

BIEBER horečka zahltila celý svět! 

Úderem 16. narozenin začal mít 

všude moţně koncerty. 

Jednou ho Scooter vzal do Madison 

Square Garden na koncert Taylor 

Swift. 

Madison Square Garden je největší 

hala na celém světě, vrchol 

účinkování 

 kaţdého umělce. 

A Justin řekl: „Tohle je to, co chci 

dělat po zbytek svého ţivota.“ 

 TOTO LEGENDÁRNÍ MÍSTO 

JEŠTĚ LETOS VYPRODAM!“ A 

to se taky stalo. 

 

 

Alba: My World, My World 2.0, My Worlds Acoustic, Never Say Never – The 

Remixes, Under The Mistletoe, Believe, Believe Acoustic 

NIKOL ŠTOFKOVÁ, TEREZA ŢÁČIKOVÁ, 7. B 
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Dobrodružství v lese 
(příběh na pokračování, příběh o psech) 

 
      Jednoho dne se Monika se svým psem Bastym šli projít po městě. Moni 

se zastavila před lavičkou. 

„Basty. Hop!“ vykřikla. 

Pes zaštěkal a skočil na lavičku. Moni si sedla vedle něho. Chvíli seděli, ale 

pak Monika vyběhla tak rychle, ţe to Basty nečekal, a vyběhl aţ o pár 

sekund později. Trénovala tak jeho postřeh. 

      Basty uţ pár soutěţí vyhrál. Moni s ním chodila do parku Šťastný pes. 

To byl malý park, na kterém se cvičili psi na různé soutěţe. 

I nyní tam měli namířeno. 

      Došli tam a Monika začala svého psa trénovat na různých překáţkách. 

„Basty, skoč! Skoč na ten můstek!“ řekla Moni. 
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 Pes zaštěkal a skočil. Věděl, ţe kdyţ splní příkaz, dostane pamlsek. 

„Ahoj Moniko,“ pozdravila Zuzka. 

Zuzka byla majitelkou parku a také nejlepší kamarádka Moniky. 

„Ahoj, Zuzko. Jak se máš?“ 

„Dobře. Co ty?“ zeptala se Zuzka. 

„Já se mám fajn,“ odpověděla. 

„Víš, ţe Lili Blokberková vyhrála ten slavný pohár s koňmi?“ 

„Váţně? Tak ona přece ten pohár vyhrála. Hned tam za ní zajedu. Ale 

musím jí něco koupit,“ zamyslela se Moni. „Uţ vím! Koupím jí z cukrárny 

jahodové řezy. Ty má nejraději.“ 

Monika dala Bastyho do kotce a podala mu kost. Basty zaštěkal a pak uţ ji 

ohlodával a Monika šla na autobus. 

„Tak zatím, Zuzko!“ zavolala Monika na Zuzku, která hladila svého psa. 

      Po deseti minutách dojela autobusem do města. Tam koupila Lili 

jahodové řezy. Pak zase nastoupila na autobus a odjela na ranč Gold 

horseshoe.  

      Před stájí stála Lili a čistila Asai, který byl její vlastní kůň. 

„Ahoj,“ řekla Moni. 

Lili se otočila a řekla: „Jé, ahoj, Moni.“ 

„Tak gratuluji k výhře!“ řekla Moni a podala Lili jahodové řezy. 

„Díky. To si hned dám. Můj oblíbený pamlsek,“ řekla Lili s úsměvem. 

„A kde máš šampionku?“ zeptala se Moni. 

„Támhle,“ řekla Lili a ukázala na koně, který stál uprostřed pastviny a hrál 

si s hříbětem. 

Riki tahala Mráčka za hřívu a Mráček zase Riki za ocas. 

„Riki!“ zavolala Lili. Klisna zvedla hlavu a poslušně přiběhla k nim. 

„Taky jsem jí něco přinesla,“ řekla a vytáhla mrkev z kapsy. 

Monika natáhla ruku ke klisně. Kůň si se vší radostí mrkev vzal. 

Vtom Monice zazvonil mobil. Byla to Zuzka a říkala: 

„Moniko! Přijeď honem do parku!“ 

„Zuzko, co se stalo?“ zeptala se zmateně. Ale Zuzka to uţ neslyšela. 

 Rozloučila se s Lili a jela do parku Šťastný pes. Kdyţ tam dojela, viděla 

jak kolem Bastyho kotce stáli policisté. 

 

Co se stane dál se dozvíte v příštím čísle časopisu TamTam 
Karolína Brňáková, 7.B 
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Anketa 
A máme tady další anketu. Tentokrát na téma Vánoce. Ptali jsme se 

kolemjdoucích na čtyři otázky: Co říkáte na vánoční výzdobu v říjnu? Pamatujete 

si na váš nejhezčí dárek? Jaký byl váš nejhorší dárek? Vyrábíte dárky sami? 

____________________________________________________________ 

Na první otázce (Co říkáte na vánoční výzdobu v říjnu?) se skoro všichni shodli. 

Vánoce v říjnu jsou uţ moc. Kolemjdoucím se to zdálo brzo a povaţovali to za 

zbytečnost. Jedna výjimka se našla. Jeden z lidí, kterých jsme se ptali, byl 

obchodník. Jak bychom očekávali, pro obchodníky je předčasná výzdoba důleţitá. 

 

Pamatujete si na váš nejhezčí dárek?: 

Ve druhé otázce lidé vzpomínali na své mládí. Tady se 

většinou ozývaly odpovědi jako např.: kolo, lyţe, 

panenka, plyšák, ale i také dítě nebo vnoučata.  

 

Pamatujete si na váš nejhorší dárek?: 

Na předposlední otázku zazněly klasické odpovědi jako 

např.:ponoţky, ručník nebo světlo do kuchyně. Jeden kolemjdoucí se nám svěřil, 

ţe jeho nejhorší dárek byl let letedlem (Já bych takový dárek povaţovala za 

dobrý a ne za nejhorší. :D). 

 

Vyrábíte dárky sami? 

Většinou pečeme doma perníčky a všelijaké cukroví. 

D. Bartolomová, 9. A
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Ahoj, jmenuji se Adéla 

Pokorná z 5. B a mám ráda 

počítačové hry, tak vám o 

jedné napíšu. Hra se jmenuje 

Hřebčín u Bílého potoka. 

Tahle hra je pro holky i 

kluky, ale bavit to bude spíš 

holky. Na začátku hry si 

vytvoříte svého koně a potom 

i svou postavu, tu si také 

pojmenujete. Ve hře se 

staráte o svého koně, jezdíte s 

ním na projíţďky a sbíráte 

zlaté podkovy, za které si 

kupujete věci v obchodě. 

Většina věcí v obchodě se 

kupuje za peníze. Kůň se 

během projíţďky ušpiní, 

takţe ho musíte 

vyhřebelcovat, protoţe 

nemůţe jít spát špinavý. Na 

své zahrádce si můţete 

natrhat maximálně devět  

 

 

 

 

mrkví, ty se vám budou hodit buď pro 

vašeho koně, nebo pro hříbátka, která 

budete cvičit vašim hostům a různým 

jiným lidem. Kdyţ hříbě vycvičíte správně, 

tak vám lidé samozřejmě zaplatí. Hosté do 

vašeho městečka přijdou, aţ si opravíte 

dům pro hosty. Kdyţ hosté přijdou, musíte 

je hned zapsat do knihy návštěv, jinak 

odtud odejdou. Koně před příchodem hostů 

musíte vyhřebelcovat. Hřebelcovat byste je 

měli častěji, neţ čistit kopyta. Hřebelcovat 

je můţete, i kdyţ nejsou špinaví, protoţe 

vám tak kůň bude více důvěřovat. Cílem 

této hry je opravit město a mít tam co 

nejvíc spokojených hostů.   

Adéla Pokorná, 5. B 
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V hodině ČJ  

Bylo napsáno:utvořte antonymum 

(opak) podtrţených slov: Na chalupě 

byla zima a tma. 

Byl vyvolán Radek a řekl: Na 

chalupě bylo léto a světlo. 

Místo toho aby řekl: Na chalupě bylo 

teplo a světlo. 

 

 

Perličky z naší školičky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dorota Kudělková, 5. C

Čtu z učebnice o 

nerostech a horninách a 

je tam napsáno: 

Diamanty jsou drahé 

kamení.  

A já místo toho přečtu: 

Diamanty jsou dravé 

kamení.  

 A potom si říkám: 

„Copak diamanty jsou 

dravci?“  Podívám se 

pořádně a vidím: 

Diamanty jsou drahé 

kamení (: 

 

Třída 5.C 

Naše sluţba musí psát kaţdý den datum. Sluţba byl Luboš a 

na tabuli napsal, ţe je dnes 32.10. místo 1.11.    

 

Z 2. třídy 

Děti se učily abecedu, 

doplňovaly písmenka a 

na dotaz paní učitelky: 

„Co napíšeme za 

céčko?“odpověděl 

Prokop: „Čéčko.“ 

V matematice děti řešily slovní úlohu na téma: Jak 

si děláme zásoby na zimu. Paní učitelka se tedy 

ptala ţáků, jak si oni doma dělají zásoby na zimu, 

připravují si například ovoce? Vítek odpověděl: 

„Můj taťka si dělá na zimu hlavně zásobu 

slivovice.“ 

V hodině českého jazyka měly děti napsat svá 

přání. Paní učitelka vysvětluje, ţe přání nemusí být 

vţdy věc, která se dostane koupit, můţe to být i 

něco jiného, například..... a Míša jí skočil do řeči a 

řekl: „No, třeba kostra od dinosaura.“ 

 

Při probírání povolání dělaly děti 

v prvouce cvičení, ve kterém 

přiřazovaly, co kdo ke své práci 

potřebuje. Vašek se hlásil, paní 

učitelka ho vyvolala, měl odpovědět 

na otázku, co potřebuje řidič. Řekl: 

„Řidič potřebuje volant, ale já se 

potřebuju vyčurat...a běţel na WC. 

 

Omluva: „Paní učitelko, omluvte mě, moje mamka zapomněla můj domácí úkol.“ 

 
Paní učitelka vybírala peníze na výlet a 

Vašek přinesl 500Kč částečně v mincích. 

Paní učitelka se zeptala: „Tos vysypal 

doma z pokladničky?“ Vašek: „Ne, 

z taťky.“ 

 

V českém jazyku vybarvovaly děti 

obrázek podle toho, jak měly 

předepsáno. Někteří to spletli a 

vybarvovali podle sebe, na to Vašek: 

„My ale máme přece taky svoje 

práva, no ne?“ 

 



     Zábava 
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Ahoj děti! Divíte se, jak to, ţe 

tady není Rozárka?  Jelikoţ 

Verča uţ odešla na střední školu, 

odešla s ní i sova Rozárka. Teď 

jsem tady já a doufám, ţe si se 

mnou uţijete taky tolik zábavy 

jako s Rozárkou. 

A je tady první úkol.  Pokuste se 

z rébusů vyluštit česká města. 

Správné odpovědi vám řeknu na 

konci mého okénka. 

Poznáte podle obrázků, o jaké 

jde přísloví? 



Zábava 
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Magda Hrabcová, 9. D 

 

Tááák děti, to uţ je pro toto číslo všechno, přeji 

vám krásné proţití Vánočních svátků a ať 

dostanete pod stromeček to, co jste si přáli. Tak 

ahoj v příštím díle časopisu TAMTAM! 

Správné řešení  

Města: Jihlava, Opava, Ostrava a Rakovník 

Přísloví:  Ranní ptáče dál doskáče.  Malovat 

čerta na zeď.  Kouká jako sůva z nudlí. 

Láska hory přenáší. 

 

A na závěr kříţovka, v které vám 

vyjde oblíbená dětská atrakce… 


