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Ze života školy 

Nazdárek, 

když se tak dívám v posledních dnech ve škole kolem sebe, vidím samé veselé a usměvavé tváře. Máme 

radost, že brzy budou Vánoce a s nimi dny volna a odpočinku. Máme radost, že jsme spolu, že máme 

dobré kamarády, že pořádáme různé akce, na kterých se skvěle pobavíme., že nám zkrátka nic moc 

nechybí. 

Byla bych ráda, kdyby vás potěšilo i toto vydání Tamtamu. Je to přece časopis nás všech! 

A co se tentokrát dozvíte? Letos Tamtam vchází do šestého roku své 

existence. Společně s vámi tedy chceme zavzpomínat 

na předcházející čísla časopisu, na bývalé redaktory a jejich články. 

Tamtame, ať žiješ   Také letos jsme v soutěži školních časopisů 

postoupili do celostátního kola. 2. 12. se malá výprava ve složení 

Kája Brňáková, Eliška Kokešová a Danča Adamcová vydala do Brna, 

aby tam obhajovala barvy naší školy. A povedlo se!!! Tamtam 

navázal na loňský úspěch a odnesl si cenu poroty. Super! 

Přečíst si můžete spoustu dalších zajímavých článků. Od zajímavostí ze života naší školy – adapťák 

6. tříd, rekonstrukce školy, reportáž ze sálové kopané, po napínavé příběhy z pera Káji Brňákové a Míši 

Jandačkové. Menší děti čeká opět rubrika plná hádanek a jiné zábavy. Hledejte ji pod názvem Kevinovo 

okénko. 

Nechci ale nikoho vynechat. Nad četbou našeho časopisu se na vás také těší Zuzka Poláchová, Nikol 

Štofková, Terka Žáčiková, Johana Nolanová, Dorotka Kudělková, Nela Znamcová, Eliška Gongolová, 

Martina Vypásková, Michal Raška, Edvard Kocián, Ondra Šťastný, Radim Jauerník, Jan Šik a Verunka 

Závodná. 

Přejeme krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. 

         Mikuláš, anděl a čert na TGM 

Jako každý rok se na naší škole objevilo šest podivných, ale jistě známých bytostí. Čerti, 

Mikuláš a andělé. Čert s sebou přinesl svůj zápisník, kde si během roku zapisoval zlobivé děti. 

Andělé si s sebou přinesli košík plný sladkostí pro hodné děti.  

V naší třídě 6. C se Mikuláš odehrával takto; v hodině dějepisu, jsme se dívali na film o starém 

Egyptě. Najednou někdo zaklepal na dveře a my jsme se moc polekali. Ve dveřích stáli čerti, 

Mikuláš a andělé. Byli jsme rádi, protože jsme věděli, že to bude legrace, a legrace to taky byla. 

Jen si to poslechněte. 

Na začátku se museli přiznat dva, co nejvíc zlobili. Těm čert nasoukal pytel na hlavu a odvedl 

je, mezitím Mikuláš vyzval ostatní zlobivé děti, aby zazpívali písničku. Po chvíli čerti přinesli 

zbylé dva zlobivce. 

Ale nakonec přece jen čert odnesl v pytli jednoho chlapce. Pokud se ještě nevrátil, je u čerta 

dosud. 

No a já si myslím, že tento den 5. 12. si všichni užili skvěle.                    Nela Znamcová, 6. C
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Zprávičky 

 

 

Alexandra Veličková, 7. C 

Adaptační program 6. ročníků

Ve dnech 17. - 19. září měly 6. třídy adaptační program, jeho 
součástí byl výlet na Ondřejník, Bílá, a muzikoterapie.

Musel to být krásný zážitek.

Návštěva Malé chasy na Slovensku

Dne 17. října 2014 vyrazila Malá chasa na Slovensko. Nejprve 
navštívili základní školu v Turzovce a předvedli krátké 

vystoupení. Potom šli na prohlídku hradu Strečno.

Tři bratři

Krásná pohádka od Zdeňka Svěráka. V hlavních rolích jsou známé 
osobnosti jako: Tomáš Klus, Vojta Dyk a Zdeněk Piškula. Zúčasnili 
se jí 7. třídy 23.10 a 6. třídy 24.10 v novém kinosále ve Frýdlantu 

nad Ostravicí. Také celý 1. stupeň Všem se to moc
líbilo a určitě doporučuju.

Zápas v halové kopané

13.11. 2014 a 14.11. 2014 proběhla na naší škole sálová 
kopaná, kterou jsme bohužel prohráli (více uvnitř).

Zlatá cihla

4. 12. proběhla ve F-M matematická soutěž Zlatá 
cihla. Z naší školy se zúčastnila za žáky 2. stupně 

čtyři tříčlenná družstva. Soutěžilo se v družstvech i 
jednotlivcích. Ve velké konkurenci získal Víťa Tkáč 

z 9. A bronzový pohár. Gratulujeme!
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Tamtam slaví 5 let!

Ano! Už pět let Vás Tamtam baví a rozšiřuje vaše obzory! V redakci se vystřídalo několik 

desítek redaktorů, vydalo se zatím 15 čísel a získal také 

3. místo za titulní stranu v celostátním kole nejlepších 

školních časopisů, které se konalo v Brně, a také pár dalších 

ocenění z Ostravy, kde se konalo krajské kolo. A že toho je 

málo? To se pletete! Každé číslo je originální. A kdo dělá 

Tamtam tak výjimečným a originálním? No přeci my všichni 

z žurnálu naší školy! Bez nás a p. uč. Ševčíkové by totiž 

Tamtam „nevstal z mrtvých“. Všichni kolem nás inspirují 

k novým článkům. Napsali jsme hóóódně rozhovorů, ať už 

s učiteli, nebo s osobnostmi, které jsme mohli potkat 

na různých akcích. 

 Hlavně bychom měli poděkovat jedné naší věrné redaktorce, která 

už sice na této škole není, ale určitě na Tamtam ještě vzpomíná. Její 

jméno je Verča Smejová. Právě Verča hodně psala a v některých číslech 

měla pod čtvrtinou článků své jméno. Doufejme, že takových redaktorů bude víc. 

 Také bychom neměli zapomenout na naši „odbornou spolupráci“, která nám v posledních 

číslech pomáhala vylepšovat grafiku a vzhled Tamtamu, a těmito odborníky jsou: p. uč. 

Šlesingerová a p. uč. Strangfeld. 

 A teď už můžeme přejít k obsahům a vývoji Tamtamů. 

V úplně prvním Tamtamu se na prvních stránkách objevily spíše 

soutěže, ale pak jsme si mohli přečíst např. Případ Mikuláš, kdy 

Radek Kocich vyřešil záhadu o Mikulášovi a jeho nadílce, kterou 

každý rok přináší. Potom jste se mohli podívat na „Cool xichtíky“ a taky rozhovor 

s deváťáky, prvňáčky nebo učiteli. Tamtam své první číslo vydal v lednu 2010, kdy se p. uč. 

Ševčíková rozhodla "oživit" školní časopis. 

 Pomalu ale jistě se začal Tamtam stále více a více zlepšovat. 

Do žurnalistického kroužku přicházely další děti, které se 

rozhodly přispívat do tohoto časopisu svými články a článečky. Také jsme 

začali psát rozhovory s osobnostmi, 

jako např. Pavlem Šporclem, Lucií Vondráčkovou 

a Dagmar Křížovou. A nejen rozhovory, ale i články, grafika 

a vzhled titulní stránky se pomalu zlepšovaly. 

Panu uč. Strangfeldovi můžeme poděkovat za záhlaví a zápatí (to 

jsou ty barevné linky nahoře a dole na každé stránce). I když se 

to nezdá, tak tyto dvě čáry mohou zabrat hodně času! A p. uč. Šlesingerové 

děkujeme za krásné a nápadité titulky. 
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 Tamtam je rozdělen do několika rubrik: Ze života školy, 

Příroda, Kultura, Vaše tvorba, aj. Také nesmíme 

zapomenout na poslední stranu, na které se nachází 

zábava pro nejmenší. Pro ty větší se občas najde nějaká otázka, 

například v díle s rozhovorem s L. Vondráčkovou, kdy se soutěžilo o její CD. 

Původně jsem vám chtěla představit také naše redaktory, ale vzhledem 

k tomu, že je nás asi 22, bych tady seděla až 

do večera :). Teď už nevím, co bych ještě 

napsala, a tak se akorát zmíním o naší Tamtam-schránce, do které nám 

můžete házet svoje články. Můžou to být články ohledně dění ve škole nebo 

jiných akcí, také by nebyly k zahození perličky z vyučování. Prosím, nepleťte si ji se schránkou 

důvěry! 

To by bylo asi tak všechno, teď už jen blahopřání a je to. 

 "Milý Tamtame! 

My všichni Ti přejeme mnoho a mnoho úspěchů, 

ať už soutěžních nebo čtenářských, a abys naši školu 

reprezentoval ještě hóódně dlouho." 

Tví poctiví čtenáři a žurnalisté. 

Karolína Brňáková, Eliška Kokešová, 8.B

Celostátní kolo v Brně – máme Cenu poroty!!! 
 

V pondělí 1. 12. jsme jeli na celostátní kolo 

v Brně. Já – Kája – jsem do Brna jela už 

v neděli a přespala jsem u sestry. Zatímco 

Danča, Eliška a paní učitelka ve Frýdku – 

Místku nastupovaly do staré Karosy 

s kvalitním wi-fi připojením, já jsem šla 

s mým taťkou na místo konání a vyslechli 

jsme si úvodní slovo. Pak jsem šla 

do workshopu, který se jmenoval 

„Žurnalistou na základní škole“. Mezitím 

už přijela do Brna další část zástupců naší 

redakce. Eliška šla do workshopu „Příběhy 

v nás i kolem nás“ a Danča, myslím, že 

na „Novinařina v praxi“. 

Po workshopech jsme dostaly od paní 

učitelky bagety a oranžovou minerálku. 

Byla tam i modrá a zelená, ale paní učitelka 

řekla, že oranžovou nic nezkazí. 

Po malé přestávce byl čas na vyhlášení 

vítězů. Nejprve cenu převzali 

prckové  z 1.stupně a potom už byla naše 

Vaše tvorba 
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kategorie – 1. a 2. stupeň. Letos byla tato 

kategorie početně větší než loni, tak jsme 

vůbec nedoufaly, že něco vyhrajeme. Ale 

když už to vypadalo, že se všechny ceny 

porozdávaly, přišla řada na nás. ZÍSKALI 

JSME CENU POROTY. Šťastně jsme se 

dívaly do objektivu fotoaparátu.  Přebraly 

jsme cenu a pomalu se vytratily z auly. Jely 

jsme „šalinou“ (to je v brněnském hantecu 

tramvaj) na zastávku „Hlavní nádraží“. 

Podchodem jsme přešly do velkého 

nákupního centra, které se jmenovalo  

 
„Galerie Vaňkovka“. Po asi deseti minutách 

nás obchody přestaly bavit, tak jsme šly 

na chvíli ven. Venku ale bylo deštivo 

a hodně lidí tam pořádalo „kuřpauzu“, tak 

jsme zakotvily pod střechou před výtahem. 

Já – Kája – a Danča jsme dostaly šílený 

nápad, jak vylekat Elišku. Tak jsme sjely 

výtahem dolů a pak jsme jely eskalátorem 

nahoru. Eliška stála vyděšeně před výtahem 

a čekala na nás. Výtah nás taky přestal 

bavit, tak jsme si uvnitř sedly na lavičku 

a počítaly lidi např. s deštníkem, čepicí 

apod. 

Po asi 20 minutách počítání jsme hrdinně 

opustily Vaňkovku a vydaly se 

na autobusové nádraží. Po cestě jsme 

musely čelit nebezpečným nástrahám 

zimního počasí, jako je ledovka a veliká 

zima... 

Na nádraží jsme měli cca 30 minut 

zpoždění. Začalo šíleně pršet a mráz tomu 

nepřidal.   

Když jsme konečně dojeli do Olomouce, 

nabrali jsme zpoždění 50 minut. 

To zpoždění způsobila ledovka na dálnici. 

Během cesty jsme se s Eliškou dívaly na 

zprávy a s nervama jsme četly, že v Brně 

nejedou tramvaje. Modlily jsme se, 

abychom dojeli do Frýdku-Místku 

v pořádku. Když jsme dojeli na autobusové 

nádraží ve F-M, tak můj taťka škrábal s paní 

učitelkou asi 20 minut auto od námrazy. 

Konečně jsme vyrazili z autobusového 

nádraží a autem od paní učitelky jsme 

v pořádku dojeli domů. 

V Brně se nám moc líbilo, dostali jsme 

diplom a jsme za to rádi :) 

 

                                                                                 Karolína Brňáková, Eliška Kokešová,  8.B
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Adapťák 6. tříd 
V září letošního roku se šesté třídy vydaly na tři dny plné zábavy. Sama jsem se tohoto 

programu zúčastnila.  

1. den 

Vydáváme se na Ondřejník. Stojíme u restaurace Las Vegas (u podchodu ve Frýdlantu n. O.) 

Paní učitelky, které nás doprovázejí, nám rozdávají papírky, na kterých jsou úkoly, které máme 

vykonat během této výpravy. Úkoly: najdi 3 plody 

                                                           najdi 3 listy 

                                                           rozdělte se do skupin 

                                                           vymysli rým na dnešní den 

Na Ondřejníku máme rozchod a poté se vracíme zpět do školy. 

2. den 

Jedeme autobusem na Bílou. Na Bílé jsme stříleli z luku, stříleli z foukačky, jezdili v kruzích, 

atd...atd...  

 

 

 

 

 

 

3. den 

Máme poslední den zábavy a pomalu přecházíme zase na školní režim. Přesto se stále neučíme. 

Máme muzikoterapii. Ta ale trvá pouze 2 hodiny, zbytek dne strávíme hraním her. 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Dorota Kudělková, 6. C
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Otázky pro prvňáčky 

Ahoj lidičky, jak jste si už všichni všimli, naše škola se dostává ke konci 

rekonstrukce - venkovní omítky. Tak jsem vyzpovídala naše nové 

prvňáčky, „jak se jim líbí natřená škola, jestli mají rádi svou paní 

učitelku…….“ A více si přečtěte.   

Tamtam: „Líbí se ti ve škole?“  

Majda: „Jo, moc“ 

Kuba: „Jo, dobře“ 

Emička: „Moc“  

Tamtam: „Máš rád(a) paní učitelku?“ 

Majda: „Mám a moc“  

Kuba: „Jo, mám“  

Emička: „Jo“ 

Tamtam: „Líbí se ti nově namalovaná škola?“ 

Majda: „Jo, líbí“ 

Kuba: „Ujde to“  

Emička: „Jo“ 

Tamtam: „Kdybys měl(a) školu namalovat ty, tak jakou barvou?“ 

Majda: „Namalovala bych ji na růžovo“ 

Kuba: „Oranžovou“ 

Emička: „Nevím“ 

Tamtam: „Co je to kapitola?“ 

Majda: „Je to něco v knížce“ 

Kuba: „V učebnici“ 

Emička: „Třeba Agátka“  

                                                                                                Martina Vypásková, 6. B
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Marlenka
Ahoj, jak už jste mohli vidět na naší 

facebookové stránce, byli jsme s tamtamem  

na exkurzi v Marlence. Vyjížděli jsme 

21.10 v úterý ve čtvrt na deset do Frýdku-

Místku. A kdo chtěl, tak nemusel jít 

na první hodinu a měl čas se o trochu déle 

prospat. ☺ Speciálně pro Vás jsme nafotily 

tajné fotky. Doufáme, že se všem náš článek 

bude líbit a přejeme fajn počteníčko. 

Něco málo z historie této firmy 

V roce 1995 přišel z Arménie do České 

republiky pán Gevorg Avetisyan a usadil se 

s celou svou rodinou v Beskydech ve F-M. 

Obchody moc nešly, a tak slíbil Bohu, že 

pokud mu pomůže uživit rodinu, tak nechá   

opravit kříž sv. Jošta ve Frýdku. Jednou si 

vzpomněl na starou arménskou recepturu 

medového dortu. Tak jej, za pomoci své 

sestry, začal péct ze začátku jen pro známé, 

ale potom i do okolních kaváren. 

Zanedlouho se stal tento medový dort 

oblíbenou pochoutkou. Později nesl název 

Marlenka po mamince a dceři majitele. 

A teď už k samotné exkurzi 

Když jsme přišli k továrně Marlenky, tak 

jsme museli čekat ještě takových deset 

minut, než dokončila prohlídku škola před 

námi. Mezitím se někteří nasvačili. 

Po svačině jsme šli dovnitř. Vešli jsme 

do místnosti, kde byl malý obchůdek 

s jejich produkty a plno fotek slavných, 

kteří navštívili právě Marlenku ve F-M. 

Byly zde vystaveny jejich dorty.  Také tam 

byla vitrína, ve které byl sporák, na kterém 
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tato nádhera vznikala. Vše tam bylo hezky 

zrenovované po nedávné rekonstrukci, 

která byla ukončena v červenci tohoto roku. 

V průběhu prohlídky fotek a dortů jsme si 

šli odložit věci. Když jsme už vše měli 

projité a nafocené, tak jsme se usadili 

ke stolům. Za malou chvilku přišel náš 

průvodce, který nám za pomocí televize 

ukazoval, jak to tu celé vznikalo atd. 

V průběhu začátku „přednášky“ nám 

každému rozdali talíře se sedmi 

ochutnávkami jejich produktů a dospělým 

jako bonus přidali jejich kávu. Prý byla 

výborná, vychvalovala paní učitelka. Když 

jsme to dojedli, (bylo toho strašně moc 

a většina z nás to celé ani nesnědla, lol.) tak 

jsme se vydali po schodech do 1. patra. 

Když jsme vešli na začátek exkurze, zjistili 

jsme, že je to jedna dlouhá prosklená ulička, 

kde jste mohli vidět každou fázi výroby této 

pochoutky. Mezi to patřila výroba korpusu, 

natírání krému, vrstvení, posyp, polévání 

čokoládou a nakonec balení. Byl tam jeden 

mohutný dlouhý stroj, který toto všechno 

dělal za dohledu zaměstnanců. Toto vše 

bylo po levé straně. Napravo bylo více 

menších strojů, ale nikdo tam zrovna nebyl. 

Zde se vyrábějí např. medové kuličky atd. 

Vlastně všechno ostatní až na ty dorty. 

Průvodce nám vše do detailu popisoval, 

 
zatímco jsme procházeli vysklenou uličkou. 

Cca za půl hodiny exkurze skončila a my 

jsme se vraceli po těch samých schodech 

dolů, kde jsme potom měli možnost si 

zakoupit výrobky Marlenky. Po malém 

nákupu jsme už museli spěchat na vlak, 

protože jako vždy nám málem ujel. Naštěstí 

jsme to stihli i s časovou rezervou. Poté 

jsme jeli do Frýdlantu a rozešli se domů.

                                                                                       Nikol Štofková, Tereza Žáčiková, 8. B



Ze života školy 

Frýdlantské „Nikdo není dokonalý“ 

Otázky, na které jsme se ptali, jsou použity z televizního pořadu Nikdo 

není dokonalý. Můžete si sami vyzkoušet, jestli byste některou 

z našich otázek uhádli (správné odpovědi jsou na konci 

počteníčko☺stránky). Tak přejeme fajn 

 

 

(1. Nikde, je to vojenská hodnost. 2. Na to samé místo. 3. Vyjmenovaná slova po c 

neexistují. 4. Žádné) 

Tereza Žáčiková, Nikol Štofková, 8. B

Kde roste „kaprál“?

Jaké i se píše ve slově 
Shakespeare [šejkspír]?

Kam se dostanu, když se 
otočím 2x o 180 stupňů?

Jaká jsou vyjmenovaná slova 
po „C“?



Ze života školy 

Chceš se stát milionářem? 

 

 

 

Chceš se stát milionářem? Běž si zahrát golf. Bude tě to bavit jako nás? Zkus to a uvidíš. 

Jednou budeš lepší než Tiger Woods. 

Ale všechno má svůj začátek… 

30. září bylo fajn počasí, sluníčko pařilo jak divé a třída 4. C se vydala na Čeladnou 

zahrát si golf. Po dobrodružné jízdě vlakem (několik „skoroúrazů“ kvůli na hlavu 

padajícím batohům) jsme si užili asi čtyřicetiminutovou túru na Prospect Golf Resort 

Čeladná. Po příchodu nás už čekali dva sympatičtí trenéři, kteří nás provedli po hřišti 

a zároveň nám vysvětlili pravidla golfu.   

A pak nastala ta všemi očekávaná chvíle. Konečně jsme dostali do rukou hole, legrační 

automaty nám začaly vyplivovat mokré míčky a my jsme mohli jít na odpaliště. Cílem 

bylo odpálit míčky co nejdále a pokud možno do sítě. Není to tak lehké, nemyslete si! 

Skoro všem místo míčků odlétaly nejdříve hole , ale pak se začalo dařit a některým 

míčky dopadly až 100 metrů daleko!  

Dobře naladěni úspěchem jsme přešli na green, což je část hřiště s jamkou a praporkem. 

Tam jsme trénovali svou přesnost – umístit co nejmenším počtem úderů míček 

do jamky. 

Uteklo to jako voda. Před odchodem jsme se ještě mrkli do stájí na závodní koně 

a poníky. Byli prostě úžasní. Až na jednoho. Tomu jsme se nějak nelíbili, a proto chtěl 

sežrat našeho „divočáka“ Adama. 

Čekala nás ještě cesta zpátky. Pomalým pochodem (vlak ještě nejel) jsme se dostali 

k obchodu na Čeladné, kde dvacetiminutové volno strávil každý po svém. Nákupem 

nanuků, hoňkou na náměstí a Adéla – ta se vozila v autíčku pro batolata  

…všechno má i svůj konec. 

Nejen golf, ale celý výlet se nám ohromně líbil. A co ty – zahraješ si taky? 

 

Napsal kolektiv 4. C, obrázek nakreslila Markéta Jurečková, 4. C



Ze života školy 

SÁLOVÁ KOPANÁ 
(: jinak známá jako fotbal v tělocvičně :) 

13. 11. 2014 

 

1. T.G.M. vs. KOZLOVICE 

 
(Kozlovice - modré dresy, T.G.M.- rudé dresy) 

3:2 pro nás a další gól! 

4:2 pro nás! Náš hráč střílí do brány - 5:2 pro nás! 

Vypadá to velice nadějně... Vítězí T.G.M., vymění si místo s mladšími žáky.... 

 

2. T.G.M. vs. NEZNÁMÉ MUŽSTVO V RUDÝCH DRESECH 

 
(T.G.M.- žluté dresy) 

ZATÍM prohráváme 1:0... 2:0 pro Rudé dresy, 3:0, T.G.Mka bojuje jako o život, ale "Ruďáci" 

dávají další gól! 4:0, i fandům už odumřely hlasivky a nezmůžou se na skandování – 5:0! 

Vypadá to na výměnu stran... 

Skóre trucuje a odmítá se změnit v náš prospěch, Ruďáci odžďuchují každého, kdo se jim 

připlete do cesty- 6:0. Zanedlouho jeden neznámý Ruďák ledabyle kopne do naší brány 

a brankáře Edwarda Kociána povalí na zem - 7:0! Po nožní rvačce s jedním naším hráčem se 

Ruďák odhodlá pro další výkop - 8:0! Naši ztrácí sílu, je to 9:0... brankář se snaží, ale Ruďáci 

jsou hbitější. 10:0. T.G.M. nedala ani jeden gól, ale Ruďáci mají na rozdíl od našich sil dost... 

Zápas skončil, ale PŘÍŠTĚ jim to natřeme. 

 

 3. RUĎÁCI vs. KOZLOVICE  

 
Předpoklady: kozlovičtí nemají šanci.  

 

 

A nyní, jak to vidí hráči! Rozhovor  

s Edwardem Kociánem a Danielem Tomančákem! 

Potlesk, prosím!!!!!!! 

 

1. ODKUD BYL TÝM V RUDÝCH DRESECH? 
E: z Čeladné. 

D: Čeladná. 

 

2. ČEKALI JSTE OD FANDŮ VĚTŠÍ POVZBUZENÍ? 
E: Ne. 

D: Ani ne. 

 

3. JAK VÁM BYLO, KDYŽ JSTE VYHRÁLI? 
D: Hehehehehehehe..... 

E: My jsme... nevyhráli! Hahaha... 

D: Jo, hehehehehe... 

 



Ze života školy 

PLUSY A MÍNUSY NAŠÍ ŠKOLY 

V několika třídách jste odpovídali anonymně na otázku, co se vám nelíbí na naší škole. 

Co se vám na naší škole nelíbí? 

 Jsem překvapená, kolik se vám toho na naší škole nelíbí. 

Nelíbí se vám nová fasáda naší školy, parčík mezi školou a neupravené chodníky. 

V budově nejste spokojeni se záchody, protože na nich chybí toaletní papír a mýdlo.  

Dále vám vadí délka vyučování, krátké přestávky, přísní učitelé a jídlo v Eurestu. 

Některým nevyhovuje elektronická žákovská knížka a hodně vás nemusí některé vyučovací 

předměty. 

Podle žáků by v rozvrhu hodin byly jenom výtvarná výchova, počítače a tělocvik. Chodilo 

by se do školy od 9:00 a končilo ve 12:00. 

Našlo se i pár jedinců, kteří jsou na naší škole spokojeni. 

 Na otázku „Co se vám na naší škole líbí?“ odpověděli:  

Nic nechci změnit. Jsem spokojená/ý, líbí se mi vše. Jsem spokojená/ý. Není tady nic, co by 

se mi tady nelíbilo. 

Daniela Adamcová, 7. D 

 

4. AHA, NO... A KDYŽ JSTE PROHRÁLI? 
E:Tak trochu jsme to očekávali. 

D: No... 

5. CO BYLO PŘÍČINOU PROHRY S RUĎÁKY? 
E: Špatná obrana... 

D: Žádné góly... 

6. MYSLÍTE SI, ŽE BYSTE VYHRÁLI, KDYBYSTE ZÁPAS MOHLI 

ODEHRÁT ZNOVU? 
E: Ne. 

D: Eh... ne. 

  
Díky za rozhovor 

Zuzana Poláchová, 7. C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příroda 

Abeceda lékařství 

Díl 2. 

S novým číslem Tamtamu je zde také nový díl Abecedy lékařství! Dnes se dozvíte, co to je 

cukrovka a deprese. Deprese sice spadá do oboru psychologie, ale myslím si, že i někteří 

z nás mají deprese. Ale dnes se nově dozvíte i nějaké legrační nemoci   Eliška se 

rozhodla, že toto někdy neveselé téma trochu „rozveselí“. 

Takže začínáme! 

C 

Cukrovka: 

(diabetes mellitus) 

 

Cukrovka je název pro skupinu chronických onemocnění. Rozděluje se na dva typy: Cukrovka 

I. typu a II. typu. V prvotních stadiích I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují 

hormon inzulin. Následky cukrovky se právě řeší tímto hormonem. V buňkách je glukóza 

(krevní cukr) štěpena na jednodušší látky, přičemž se uvolňuje energie. Proto je hlavním 

projevem diabetu zvýšená koncentrace glukózy v krvi a nedostatek energie. Inzulin si pacient 

píchá do ramene, břicha, atd. pomocí inzulinového pera. 

Řešením jsou také inzulinové pumpy, které jsou výhodnější tím, že si pacienti nemusí 

několikrát denně píchat inzulin perem. 

 

mezinárodní znak diabetiků – modrý kruh  

 

D 
 

Deprese: 

 

Deprese je vážná a život ohrožující psychická porucha, 

projevující se pokleslými náladami jedince. Dotyčný často 

pociťuje osamělost, úzkost, pocity bezcennosti, nebo viny, 

malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění, může být ale 

i agresivní, zlomyslný, ale naopak i tichý a klidný. Deprese se 

léčí antidepresivy, často v kombinaci s psychoterapií. 

 

Vincent van Gogh – Před branami věčnosti 

 

 

 



Příroda 

Víte, že ...? 
 

 

-Víte, že člověk má méně svalů než housenka? (600 vs. 2000 svalů) 

-Víte, že blesk udeří do Země 6000x za minutu? 

-Víte, že Země je jediná planeta, která není pojmenována po bohu? 

-Víte, že popcorn vynalezli aztéčtí Indiáni? 

-Víte, že nejvzácnější diamant je zelený? 

-Víte, že černá skříňka je oranžová? 

-Víte, že formule 1 má při rychlosti 200 km/h takový přítlak, že by mohla jet po stropu 

tunelu? 

-Víte, že v Číně mluví více lidí anglicky než v USA? 

-Víte, že Leonardo da Vinci vynalezl nůžky? 

-Víte, že průměrný fotbalista naběhá 11 km za utkání? 

-Víte, že elektrické křeslo bylo vynalezeno zubařem? 

-Víte, že Venuše je jediná planeta, která se otáčí po směru hodinových ručiček? 

Zdroj: chi.cz                                                                           Michal Raška, 6. C 

Cestovní horečka: 

 

Cestovní horečka je, když jste nervózní z odjezdu ať už na dovolenou, nebo jen na běžný nákup. 

Tento stav nebývá doprovázen horečkami, jak by se mohlo zdát. Lidé, kteří toto prožívají, se 

před odjezdem nechovají podezřele, ba jsou i dokonce na pohled klidní a vyrovnaní. 

 

Doktorofobie: 

Správně iatrofobie 

 

Jak už název napovídá, jedná se o panický strach z doktorů ( bílých plášťů ). Lidé, kteří jsou 

takto nemocní, často odmítají pravidelné prohlídky u lékaře, při pomyšlení na ordinaci pociťují 

nevolnost. Když se ale nakonec odváží navštívit ordinaci, mohou i omdlévat, zvracet, 

zkolabovat... 

                                                                                                                      zdroj: wikipedia.org  

Eliška Kokešová, Karolína Brňáková, 8. B 

 

Návrhy na další nemoci, nebo lékařské pojmy pište na adresu 

abecedalekarstvi.tamtam@seznam.cz 

 

 

 



Příroda 

Zajímavá plemena psů 

 

Mexický naháč - Mexický naháč je velmi vzácný 

pes a hrozilo mu už několikrát vyhynutí. Chová se jako 

společník, jelikož je to díky své přátelské povaze 

skvělý pes do rodiny. 

 Jeho hlavním znakem je to, že nemá srst. Jeho tělo je 

zcela holé, pouze na hlavě a na konci ocasu má 

chomáček chlupů. U tohoto plemene není teda potřeba 

pečovat o srst, ale o kůži. Zajímavostí je, že toto 

plemeno neumí štěkat. 

Staroanglický ovčák (Bobtail) - Staroanglický ovčák je vyšlechtěný patrně zkřížením briarda s 

dalšími ovčáckými psy. Bobtail byl původně určen výhradně 

k hlídání stád a ochraně majetku. Díky zodpovědnosti a 

pracovitosti plemene je dnes z bobtaila snadno ovladatelný 

pes, vhodný i do rodin s dětmi. 

Péče o dlouhou srst je náročná (stejně jako u ostatních 

dlouhosrstých plemen).  

 

Komondor -  Komondor je národní maďarské plemeno. 

Komondor se využívá jako pastevecký pes, který chrání 

stádo před dravou zvěří. Je to také výborný strážce domu a 

majetku. 

Komondor je silný, svalnatý pes, který hlavně díky své srsti 

působí velmi mohutně. Je to velmi dominantní, samostatný 

a ostražitý pes, který velmi miluje svoji rodinu. 

Puli - Původně se využíval jako ovčácký pes a k tomuto účelu se využívá i nyní. Zároveň se 

v dnešní době chová jako společník a hlídací pes. U nás 

není tento pes příliš rozšířen. 

Puli je středně velký, pevný pes, který je velmi čilý 

a temperamentní. Je to milý a přátelský pes, který je 

vhodný k dětem. Jeho srst je hustá a zvlněná a vytváří 

silné provazce, které mohou být až 30 centimetrů. 

 

Zdroje: Pejskař.cz a Atlas psů                                                              Daniela Adamcová, 7. D

http://www.pejskar.cz/komondor-188/fotky/#image_anchor


Příroda 

Tajemství kočičích devíti životů 

 

 

 

 

 

 

Jak nejspíš víte, kočky mají devět životů. Je to vůbec pravda? Má moje kočka také devět 

životů? Jestli se chcete dozvědět více, určitě si přečtěte tento článek. 

Kočky jsou prostě záhadná stvoření, na která se specializuje mnoho vědců, ale žádný z nich 

zatím neuměl odpovědět na otázky položené výše.  

 Můžeme říct pouze, že jsou kočky velice tajemné. 

Odhad výšky 

Kočky výborně odhadují výšku. Jistě jste slyšeli tvrzení, že kočky vždycky dopadnou 

na všechny čtyři. To je pravda.  

Story: Slyšela jsem příběh o tom, že kočka spadla z desátého patra z paneláku, a nic se jí 

nestalo, v pohodě stála a spokojeně vrněla. Nevím, co si o tom mám myslet, jestli si náhodou 

ten někdo nevymýšlel, nebo to bylo pravdivé. Každopádně to není vyloučeno. 

Kočičí minulost 

Jako první si kočky oblíbili Egypťané. Považovali je za bohy, uctívali je a chovali je. 

Později si je oblíbili Evropané a ostatní země.  

Těšte se na další díl tajemství kočičích devíti životů  

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                             Dorota Kudělková, 6. C



Příroda    Kultura 

Na kometě přistálo první těleso vytvořené člověkem 

Evropský vesmírný modul Philae ve středu v 17:05 (středoevropského času) úspěšně přistál 

na povrchu komety Čurjumov-Gerasimenko. Oznámilo to řídící středisko Evropské vesmírné 

agentury s tím, že s modulem je navázáno spojení. Podle řídícího týmu je nicméně v  pořádku, 

komunikuje a zdá se, že je stabilní. Jeho stav se však prověřuje. 

Modul Philae je prvním tělesem vytvořeným člověkem, které přistálo na povrchu komety. „Je 

to velký krok pro lidskou civilizaci,“ řekl ředitel Evropské vesmírné agentury Jen-Jacques 

Dordain poté, co sonda úspěšně dosedla. „Jsme první, kteří to dokázali, a tak to už zůstane,” 

dodal Dordain po hodinách napjatého čekání. „Jsme na kometě!,” jásal také ředitel letu Andrea 

Accomazzo za velkého potlesku a vzájemného objímání. 

„Můžeme doufat, že průzkumem něčeho v obrovském detailu vyřešíme záhadu všeho 

ostatního,” dodal vědecký poradce mise Mark McCaughrean. „Věda začíná až tehdy, kdy sonda 

přistane na kometě.  

Zdroj: Novinky.cz                                                                                           Michal Raška, 6.C 

 

Knihovna Frýdlant nad Ostravicí 
 

V říjnu se po měsíci otevřela knihovna v nových 

prostorách a my jsme pro Vás udělaly speciální 

rozhovor s paní knihovnicí. Udělaly jsme si chvíli 

času, sedly si k jednomu stolu v knihovně a začaly 

vymýšlet otázky. 

A tady je rozhovor: 

 

1. Jaký máte názor na nové prostory knihovny? 

 

V knihovně se nám líbí nový nábytek, je zde všechno 

nové. Nevyhovuje nám málo poliček na knihy. 

 



Kultura 

2. V minulém rozhovoru jsme se Vás ptaly, jaké jsou nejpůjčovanější knížky (z dětských 

knížek), jak je tomu letos? 

  

Stále se nejvíce půjčuje Poseroutka, Deníky mimoňky, komiksy, knihy Thomase Breziny. 

 

3. Mnoho lidí si myslí, že knihovna je jen budova s hromadou knih. Dá se zde dělat i něco 

jiného? 

 

Určitě. Máme tady internet, v budoucnu se zde budou půjčovat 

hry, děti zde tráví svůj volný čas (např. píšou úkoly, když čekají 

na autobus nebo čekají na kroužek) a někdy se zde pořádají 

besedy pro dospělé a děti. 

 

4. Stěhovali jste knihy do nových prostor sami, nebo vám 

někdo pomáhal? 

 

Takže pomáhaly nám děti z obou dvou škol, z Komeňáku to byly deváté třídy a z T.G.M.ky to 

byly osmičky.  

 

5. A jen tak pro zajímavost, kolik je zde zhruba knih?  
 

Knížek je asi kolem 35 000 kusů, ale není to přesné, protože 

jsme ty nejméně žádané vyřadili. 

 

A teď jsme se ptaly na služby této knihovny: 

 

a) Kolik zde stojí služby (např. průkazka, internet, ...) 

 

Pro děti je registrace na rok za 60 Kč, pro dospělé je to 150 

Kč a pro studenty, důchodce a ZTP je 100 Kč. Internet pro registrované čtenáře je 1 hodina 

zdarma, a další hodina za 20 Kč. Neregistrovaní mají pouze 15 minut zdarma a potom je to zase 

za každou další hodinu 20 Kč. 

 

b) Po jak dlouhé době dostaneme upomínku, a co to 

vlastně je? 

 

Upomínka je upozornění, že jste zapomněli jít do knihovny 

vrátit knížky (délka výpůjční doby je 1 měsíc), takže když 

si neprodlouží knížku, přijde mu na mobil nebo e-mail 

upozornění. Pak se platí pokuta 20 Kč, která se může dále 

zvyšovat. 

 

c) Co znamená značení M/II a M/III? 

 

Značka M jsou knížky pro děti a I, II, nebo III jsou věkové kategorie. I jsou knížky pro děti 

do  9 let.  II jsou pro 9-12 let a III od 12-15 let. Je to pouze pro přehlednost. 

 

d) Když se chci zbavit knížky, která už pro mě není, můžu ji zde donést? 

Můžou ji k nám čtenáři přinést, ale máme bohužel omezenou kapacitu poliček, takže knihy 

dáváme zdarma na rozebrání. 



Kultura 

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Perlička: Eliška Kokešová si hned zaplatila průkazku a chvíli si prohlížela knihy, když jí paní 

knihovnice řekla, že děti ze tříd, které pomáhaly stěhovat knihy, dostanou na rok průkazku 

zdarma. Eliška se pak naštvala a pořád mi říkala, že jsme měly přijít jindy.  

 

                                              Autorky rozhovoru: Karolína Brňáková a Eliška Kokešová, 8. B 

 

 

Slavní neznámí 

Vynálezce televize 

Ahoj! Ráda bych Vám představila novou 

rubriku – Slavní neznámí. Kdo z Vás ví, jak 

se jmenoval vynálezce televize, počítače, 

nebo hodin? Já jsem to taky nevěděla, ale 

pak mě to začalo zajímat. Teď Vám 

napíšu, co jsem se dozvěděla nového. 

John L. Baird byl skotský vynálezce 

televize (ale ne této, kterou známe). Narodil 

se 13. srpna 1888 a zemřel 14. června 1946. 

Žil 58 let, přičemž televizi vynalezl, když 

mu bylo 37 let (1926)! To však ještě nebyla 

barevná televize, byl to „pouhý“ přenos 

živého obrazu. Barevnou televizi vynalezl v 

roce 1944, když mu bylo 56 let. Krátce před 

svou smrtí oznámil vyvinutí stereoskopické 

televize. V roce 2002 se umístil na 44. místě 

v žebříčku 100 největších Britů. V roce 

2006 byl zařazen mezi 10 největších 

skotských vědců v historii. 

Zjistila jsem si taky pár zajímavostí: 

- umřel na mrtvici 

- před tím, než byl vynálezce, byl obchodník 

- narodil se v Helensburghu   

- jeho manželka se jmenovala Margaret 

Albu 

           Toto je vynálezce televize                                                     První televize 

            

         

           

 

 

 

 Doufám, že se Vám moje nová rubrika líbila.                   Michaela Jandačková, 6. B



Kultura 

To nejhorší na mé sestře 

Jacqueline Wilsonová 

 

Hlavní postavy: Marty, Melissa, jejich rodiče 

 

Příběh se odehrává v současnosti a pojednává o dvou sestrách -  Marty a starší Melise. 

 

Marty a její sestra Melissa jsou každá úplně jiná. Marty se chová spíš jako kluk než holka, 

miluje svá plyšová zvířátka a je hrozně 

nepořádná. Ve svém pokoji, kterému říká doupě, 

ráda kreslí svou vymyšlenou komiksovou 

postavičku, kterou pojmenovala Supermarty.  

Proto nemá moc ráda svoji starší sestru, jejíž 

nejoblíbenější barvou je růžová a nejdůležitější věcí je 

pro ni uklizený pokoj.  

Situace se vůbec nezlepší, když si jejich máma 

začne přivydělávat šitím staromódních šatů 

a zabaví Marty její doupě. Marty proto musí 

bydlet v jednom pokoji s Melissou a brzy začínají být 

hádky pravidelné. Melissu rozčílí každá 

maličkost, kterou Marty provede.  

Vše se ale změní, když Marty shodí Melissu 

z žebříku na jejich palandě. Melissa je 

v bezvědomí a vypadá to, že má i vnitřní krvácení, 

musí proto do nemocnice. Teprve tam si uvědomí, jak má svou starší sestru ráda, i když se s ní 

pořád hádá. 

 

Všechno naštěstí dopadne dobře a vy si knihu určitě přečtěte  

 

Michaela Jandačková, 6. B
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Nebezpečná škola 

Příběh a postavy jsou SMYŠLENÉ. Jména, ani povaha osob nepoukazují na žádnou reálnou osobu. 

Crrrrrr! Crrrrrr! Crrrrrr! Můj budík zvonil jako o život. S povzdechnutím jsem ho zaklapla, 

oblékla se, koukla do zrcadla a viděla svou starou známou tvář, své dlouhé, kaštanově hnědé 

vlasy (které mi každá holka záviděla), přívětivé modro-šedé oči a úsměv od ucha k uchu. Sešla 

jsem ze schodů a šla se nasnídat.  

Když jsem přišla dolů, téměř okamžitě jsem si všimla lístečku na ledničce, na kterém bylo 

napsané: Lauro, vezmi si do školy na svačinu ovoce a nějaké pití, pusu Ti posílá máma. Udělala 

jsem to, co po mně chtěla mamka, a jen tak jsem se koukla na hodiny. Kruci! Za necelých deset 

minut mi jede autobus! A pěšky je to k autobusové zastávce asi čtvrt hodiny! To bych nestihla, 

ani kdybych běžela. Ledaže…. Můj pohled zběžně padl na mé kolečkové brusle, které jsem 

dostala k narozeninám. Mamka z toho nebude moc nadšená, ale nedá se nic dělat. Na nic už 

jsem nečekala, nazula si brusle a jela jako na závodech.  

Přijela jsem a koukla se na hodinky. Jo, stihla jsem to taktak. A už vidím moji nejlepší 

kamarádku Olgu, která se za svoje jméno tak příšerně stydí, že ji nesmí nikdo říkat jinak než 

Olgi (a já ani nevím proč). „Kde jsi tak dlouho byla! Už jsem si myslela, že jsi nemocná!“ 

Na to jsem se jí mohla maximálně omluvit s výmluvou, že se mi nechtělo vůbec vstávat. „To 

chápu“, odpověděla mi. „ A vůbec, kde jsou ostatní?, Jana, Šárka, Petra?“ zeptala jsem se Olgi. 

Ta jen pokrčila rameny a řekla něco v tom stylu, že jsou asi už ve škole. Moc jsem ji neslyšela, 

protože už přijel autobus. Nastoupily jsme a s námi ještě dva kluci, jednovaječná dvojčata, která 

se od sebe vlastně lišila jen očima, jedna postarší paní a další dva kluci, kteří na nás ukazovali 

prstem a něco si šuškali.  

Už jsem viděla starou známou školní budovu. Naše škola je hodně velká, má asi pět pater (je 

totiž s námi i gympl) a naštěstí i výtah. Má hodně černou minulost. Kdysi dávno tady totiž byla 

spáchaná vražda, která se nikdy nevyřešila. Tehdy zemřela jedna žákyně v šesté třídě 

za neznámých okolností. Šuškalo se, že prý ji zabili další čtyři studenti. Celá škola z toho byla 

moc špatná, ale za pár let si na to nikdo nevzpomněl, až teď já.  

Z mých úvah mě vytrhla řidička autobusu, která na mě přes celý autobus zakřičela: „Tak jdeš, 

nebo co?“ Přikývla jsem a utíkala jsem, seč mi síly stačily. Zeptala jsem Olgi: „Olgi, my teďka 

hledáme VI. A, že?“ Olgi mi odpověděla: „Jo. Myslíš si, že už tam holky budou?“ „Já teda 

doufám, že jo. Nemyslím si, že by přestoupili na jinou školu.“  

Když jsme s Olgi přišly do třídy, na všech lavicích byl položený lístek, na kterém bylo napsané: 

Přijď dnes v 19 hodin do ulice 28. října, dům číslo 845. Bude strašidelná party ve stylu 

Halloweenu. Šla jsem za Olgi a zeptala se jí: „A víš, co je na tom nejzajímavější? Že se 

nepodepsal/a.“ „Jo, to máš pravdu“, odpověděla mi.  

Rozhlídla jsem se, kdo všechno přišel. Viděla jsem samozřejmě sebe, Olgi, záhadná dvojčata, 

dva tajemné kluky, ale i Janu a Šárku, kterým jsem přes celou třídu zamávala a trošku zakřičela: 
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„Pojďte si sednout za nás, ať se můžeme pořádně bavit.“ Obě se na mě usmály a šly si za nás 

sednout.  

V tu chvíli se otevřely dveře a vyšli všichni ostatní mí spolužáci, staří známí. Mám je všechny 

moc ráda, nejvíc asi ale Radima (ale neřeknu proč). Přišli akorát tak včas, protože o chvilku 

později za nimi přišel náš třídní pán učitel Klementský, kterému všichni říkáme Klemťa. Není 

skoro vůbec hodný, naopak furt po nás křičí a má nás na matiku a fyziku, mé nejméně oblíbené 

předměty. Loni mi z matiky taktak vyšla dvojka. Nejradši mám asi češtinu, dějepis a tělocvik. 

Jestli bych se stala učitelkou, chtěla bych učit některý z těchto tří předmětů.  

Ale zpátky k tomu, co se dělo ve třídě. Klemťa jako obvykle zařval: „Vztyk!“, počkal si, až 

všichni vstanou, a potom zařval ještě hlasitěji: „Sednout!“. Začal nám říkat jeho „uvítací řeč“, 

která spočívala v tom, že nám říkal něco takového: „Jsem moc rád, že Vás můžu uvítat, staré 

známé i mně nové tváře. Rád bych Vám představil čtyři nové studenty: Dana a Adana 

(neobvyklé jméno) Černé, Petra Špatného a Otakara Zlého. Prosím nesmějte se jim za jejich 

příjmení ani jména.  

Moc už jsem neslyšela, protože jsem usnula. Probudila mě až Olgi, která do mě žduchla. Když 

jsem se jí zeptala, co se děje, odpověděla mi: „Klemťa na tebe kouká. Asi se mu moc nelíbí, že 

trošku chrápeš“. Měla pravdu. Klemťa nejenže na mě zle koukal, ale dokonce po mně vrhal 

očima blesky. Vypadalo to, že mám pořádný průšvih, a měla jsem pravdu. Potvrdilo mi to, co 

Klemťa řekl: „Velice se omlouvám, že slečně Lauře Dvořákové připadají mé hodiny nudné, 

a proto nejen hlasitě chrápe, ale ještě hlasitěji se o mně baví se svou sousedkou a říká mi 

Klemťa“!  

Všichni se začali smát, ale hned je smích přešel, když zjistili, že Klemťa nasadil svůj pohled 

„všichni-budete-po-škole“. První školní den to nechtěl s Klemťou nikdo zažít. Naštěstí 

zazvonilo a všichni vylítli ze dveří rychlostí blesku. Nikdo s Klemťou nechtěl strávit víc času, 

než bylo nutné. Kolem mě, Olgi, Jany a Šárky se jako vždycky shromáždil dav holek, které si 

s námi chtěly povídat o jejich novém účesu, botách, apod. Každý rok to bylo stejné. Vždycky 

je musíme odbýt a teprve potom si můžeme v klidu povídat. Hlavním tématem dneška byli Dan, 

Adan, Petr a Otakar. „Chudáci Adan a Otakar. Já mít taková jména, spáchala bych sebevraždu“, 

mínila Šárka. „To je fakt“, přidala jsem se k ní a pokračovala: „Víš, jak přišli rodiče Adana 

a Dana na jméno Adan? K Danovi přidáš písmeno A, a hned máš jméno, jak vytržené z sci-fi 

hororu.“ „Nepřipadají vám strašidelní?“, zeptala se nás najednou Olgi. „Už ta jejich příjmení 

a strašidelné chování“, pokračovala Petra. „Brr“, otřásly jsme se všechny najednou a potom 

měly dlouhý záchvat smíchu, akorát tak do zvonění.

 Ve třídě ještě Klemťa nebyl (uf), proto se všichni začali hlasitě bavit. Když ale přišel, všichni 

vstali a pak si sedli. Řekl: „Zítra si vezměte aktovky. Rozdáme si učebnice. Nyní vám rozdám 

papíry, napíšeme si pár příkladů z matematiky“. Když to Klemťa dořekl, všichni zabručeli. 

Hodina se nesnesitelně vlekla, a když zazvonilo, ozvalo se ze všech tříd hlasité „Hurá!“ 

S Olgi jsme taktak stihly autobus domů. Řidička na nás chvilku ječela, ale já jsem ji ani moc 

nevnímala. Celý den jsem přemýšlela o pozvánce na party, o tom, jestli tam půjdu, nebo ne, 

o tom, jaké si tam vezmu šaty, a o tom, kdo tu pozvánku psal. Olgi si brzy mé zamyšlenosti 
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všimla a zeptala se mně, jestli náhodou nepřemýšlím nad nesmrtelností brouka. Odpověděla 

jsem jí: „Furt přemýšlím o té pozvánce na party. Půjdeš tam?“ „Jo, půjdu a už se celkem těším. 

Myslíš, že tam bude Lukáš?“ Chystala jsem se jí odpovědět, ale autobus prudce zastavil. 

Řidička nám oznámila: „Sorry, ale domů asi budete muset po svých, děcka“. Nezbývalo nám 

s Olgi nic jiného než jít.  

Když jsem došla domů, utahaná jsem si lehla na postel a chvilku spala. Probudila jsem se asi 

o hodinu později, rozhodnutá, že na tu party půjdu. 

Konec 1. části

 

 Michaela Jandačková, 6. B

 

Rekonstrukce 

 

Škola právě nyní 

podobá se polystyrénové 

dýni. 

Věčně se opravuje, 

všechny to už otravuje. 

 

Hotoví už měli s tím být,  

ti naši dělníci, 

před dvěma měsíci, 

byl by tady bezva klid. 

 

Vrtačkami hučí, bzučí, 

tím zvukem všecko 

žactvo mučí. 

Cigarety kouří, 

učitelky oči mhouří. 

 

Dětskou školku - ouha, 

pozvracela duha. 

Barvami teď září 

již od pozdního září. 

 

Než nám školu spraví, 

bojme se o naše zdraví. 

Polystyrén třídou lítá, 

jeden žák už z toho 

kýchá, 

druhý zase snížek vítá, 

a třetí přemítá: dá se to 

snad jíst? 

Tím si není jist. 

 

Na škole je lešení, 

od července do zimy, 

málo pracovníků mají, 

(dělníci) únavou padají. 

"Kdo teď školu 

spraví?" 

už neví si rady. 

 

"Ale kdo teď nyní, 

dá pryč tu 

POLYSTYRÉNOVOU 

DÝNI?" 

Strachují se žáci, 

při slohové práci. 

 

Kdo ví? 

Jedno je jisté, 

dělníci se flákají, 

snad abyste  je 

popohnali.... 

 

 

Zuzana Poláchová, 7. C
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Dobrodružství v lese 

(příběh na pokračování, příběh o psech) 
 

„A teď tu zůstaň!“ přikázal Zuzce neznámý kluk. Zuzka neudělala nic. Jen si snažila 

zapamatovat jeho obličej. Měl oválný obličej, na nose sluneční brýle, pod očima a na nose 

spoustu pih a měl rozcuchané hnědé vlasy. 

 

Neznámý vzal z košíku na kole štěně a prohlížel si ho. Pak ho strčil do kotce spolu s dalšími 

psy. Viděla tam i toho psa, kterého přivedl do parku Šťastný pes. Uviděla tam i Bastyho. 

„Bafty!“ zahuhlala přes kapesník, který měla v puse. 

„Ticho!“ okřikl ji kluk. Jak ale otevíral kotec, aby tam dal Fluffyho, Basty nezaváhal ani 

na vteřinu a vyskočil ven. 

„Stůj! Stůj ty pitomý pse!“ volal na něho Neznámý. 

„On tě neposlechne!“ řekla Zuzka. Už měla překousané lano, kterým jí svázal ruce. „Poslechne 

jen mě a moji nejlepší kamarádku. A teď si s dovolením vezmu to štěně,“ řekla a natáhla se 

k štěněti. Kluk ale štěně hodil do kotce a začal se se Zuzkou prát. Ona ale jeho pěstím vždy 

uhnula, vzala štěně, zabouchla kluka do kotce a utíkala ke kolu. Na něho ale spadlo pár 

ztrouchnivělých prken, takže Zuzce chvíli trvalo, než ho vytáhla. Pak opatrně položila chlupaté 

klubíčko do košíku na kole. Basty ale v budově už nebyl. 

„Basty!“ volala. Nikde nebyl. 

Najednou ho uviděla, jak běží do lesa. 

„Basty, počkej!“ pes ale nereagoval. Zuzka za ním na kole jela jako o závod. 

„Tak se do háje konečně zastav!“ nadávala Zuzka. 

Basty jí zmizel z dohledu a Zuzka neměla ani ponětí, kde je. 

„Zabloudila jsem!“ řekla si. „Ale přeci tu Bastyho nenechám jen tak.“ 

„Basty!“ volala. Pes přiběhl zpět. 

„Proč jsi musel tak utíkat, ty trdlo? A teď prosím najdi cestu zpět!“ 

Basty měl nos zabořený do země a hrabal. 

„No tak, Basty,“ řekla. 

Basty běžel rychlostí blesku k okraji lesa. 

„Počkej!“ volala na psa Zuzka. Pes se zastavil a počkal na dívku. 
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Konečně už Zuzka viděla Rudou ulici, odkud přišla. Na silnici nasedla na kolo a šlapala jako 

o závod do parku Šťastný pes. Basty ale najednou začal kulhat. Zuzka konečně viděla bránu 

parku. 

„Moniko! Pomoz mi!“ volala. Monika za ní doklusala. 

„Basty!“ řekla a objala psa kolem krku. 

„Oba psi jsou zranění! Musíme zavolat veterináře!“ řekla Zuzka udýchaně. 

„Zajdu pro telefon,“ řekla Moni a běžela do kanceláře. 

Za chvíli už přijela bílá oktávka a z ní vyskočil malý plešatý pán s kufříkem. 

„Tak kdepak máme ty pejsky?“ řekl vesele a sehnul se k psům. 

„Hmm... jedna zlomená pravá přední noha, zlomená žebra. Myslím, že je budu muset odvézt 

do ordinace. Tam dám Bastymu packu do sádry a budeme muset čekat, než se noha 

uzdraví,“ řekl. Pak zvážněl a řekl: „Ale to štěně je na tom trochu špatně. Budu ho muset odvést 

do Prahy,“ 

„Co s ním je?“ zeptala se Monika. 

„Má zlomené žebro a k tomu nějaké vnitřní krvácení. Pokud vás v té Praze nevezmou hned, 

budeme to štěně muset utratit!“ odpověděl. 

„Jedeme do Prahy! Hned!“ řekla Monika. 

„A kdo bude hlídat park?“ zeptala se Zuzka. 

„Mám nápad! Co kdyby park hlídaly Lis s Lili? To jsou moje dobré kamarádky a já jim věřím. 

Starají se o koně ve stáji Gold horseshoe,“ 

„No já ti nevím, Moniko. Já je skoro vůbec neznám,“ 

„Nemáme jinou možnost. Než najdeme někoho dalšího, kdo by se o park postaral, tak může být 

už pozdě! A Lis a Lili se o své koně starají hezky, tak by se starali i o psy,“ 

„No dobře. Tak jí zavolej,“ 

Monika běžela do kanceláře a vytočila Lisino číslo. 

„Haló?“ ozvalo se ze sluchátka. 

„Ahoj Lis. Chtěla bych se tě zeptat, jestli bys nechtěla s Lili pohlídat park Šťastný pes, protože 

my se Zuzkou musíme na týden nebo dva nutně odjet do Prahy. Byla bys tak hodná?“ 

„Jasně. Jen mi musíš říct, kde co je. A co se vlastně děje?“ 

„Můj pes – Basty – a ještě nějaké štěně, co jsem našla, jsou zranění a to štěně má vnitřní 

krvácení a pár zlomených žeber. Jeden kluk mu je zlomil. Prý s ním hodil.“ 

„Ach. To musel být nějaký bezcitný kluk, který asi nemá rád psy,“ 

„Naopak. Psy prý miloval, ale podle Zuzky ti psi trpěli.“ 

„Chudáčci. No nic, musím končit. Takže kdy mám přijet na tu prohlídku?“ 

„Nejlépe ještě dnes. Zítra už asi odjíždíme.“ 

„Dobře. Hned tam budu.“ 

Co se stane dál, dozvíte se v dalším čísle časopisu Tamtam 

Karolína Brňáková, 8. B
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Jaký youtuber jsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mé pravé jméno je Jakub 

 Narodil jsem se 4. 5. 1992, takže je mi 22 

 Bydlím nedaleko Pardubic 

 Mám morče 

 Mám mladšího bráchu jménem Matěj 

 Mám 150K odběratelů 

 Tak kdo jsem?? ☺                                             N. Štofková, T. Žáčiková, 8. B
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Half-Life 
Roku 1998 přišlo studio Sierra interactive 

(později se stal vydavatelem 

Valve) s hrou Half-Life, která se zapsala 

do srdcí mnoha fanoušků.Half-Life je 

lineární střílečka s pohledem 

první osoby. Hlavní protagonista je 

Gordon freeman.Teoretycký fyzik 

bývale zaměstnaný v laboratořích 

Black Messa. Hry série byly původně  

určeny pro PC, později však byly  

vydávány inportace na konzole. 

 

Half-Life: Opposing Force 
je prvním  datadiskem pro Half-Life. 

Hráč už nehraje za Gordona Freemena, 

ale za desátníka US Marines Adriana 

Shepharda.Shephard má za ukol 

zakrýt udalosti v Black Messa, ale 

oddělí se od skupiny a je nucen 

bojovat s vetřelci a jednotkami 

Black Operation. Hra vyhrála titul 

PC hra roku 2000. 

 

Half-Life: Blue Shift 
je druhým datadiskem pro Half-Life. 

Vydaný v roce 2001.V datadisku hrajete 

za člena ochranky v Black Messa 

Barneyho Calhouna. Hra popisuje události 

těsně po katastrofě, kdy se Calhoun snaží 

utéct se skupinou vědců. 
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Half-Life: Decay 
Tento třetí datadisk  byl dostupný pouze 

pro PlayStation 2 verzi Half-Life. Decay je 

jediný v sérii, který podporuje kooperaci dvou 

hráčů. Decay se zaměřuje na Freemanovy 

kolegy Ginu Crossovou a Colettu Greenovou. 

Hra vyšla 14. listopadu 2001 a obdržela slabé,  

ale pozitivní recenze. 

 

Half-Life 2 

Je pokračování původní hry vydaný Valvem 

16. listopadu 2004. Hrajete znovu za Gordona  

Freemena v čase 20 let po událostech v 

Half-Life. G-Man posílá Gordona do City 17 

ve východní Evropě, aby bojoval s okupací 

Combine. Half-Life 2 sbíral nespočet kladných 

recenzí a kritik. Half-Life byla první hrou 

distribuovanou na službu Steam. 

 

Half-Life 2: Episode One 
První epizoda vyšla 1. června 2006. Příběh se 

odehrává okolo City 17 po události v původní 

hře, ve které musel Freeman a Alyx Venc 

uniknout z města po tom, co na konci Half-Life 2 

poškodili jádro reaktoru, který hrozí, že zničí 

město. Half-Life 2: Episode One dostávalo 

většinou pozitivní recenze, ačkoliv hře byla 

vytýkaná krátká herní doba. 
 

Half-Life 2:Episode Two 
Pokračuje tam, kde skončila Episode One. 

Hra byla vydána 10. října 2007.  V Episode Two  

se rozrostla příroda a ubylo lineární lokace. 

Jako Gordon Freeman se hráč  musí dostat spolu 

s Alyx Vence z ruin City 17 na venkov, 

pronásledovaní jednotkami Combine. 

Hra měla díky novým prvkům v hratelnosti  

dobré recenze, ačkoliv krátká doba hry byl 

kámen úrazu.                                                                       

 

Edward Kocián, 7. C
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Bojte se!!!!! 

NÁVŠTĚVA 5D KINA 

Se sestřenicí Petrou jsme prožily své nejdelší tři minuty života v 5D kině. Taťka se strejdou pro 

nás přichystali překvapení za naše vysvědčení. O 5D kině jsme toho zatím moc nevěděly. 

Když jsme přijeli na místo, měli jsme si vybrat film, dohodli jsme se pro  PANIC HOUSE . 

V kině jsme si sedli, rozdali nám 3D brýle. 

Na začátku to vypadalo lichotivě, před námi  se 

objevil velký dům. Šli jsme po schodech a s námi se 

třásla sedačka. Najednou před námi stál pán, 

proměnil se v obludu, která nás honila. Já se 

sestřenicí jsme začaly křičet, kopat a odhánět 

ji pryč. 

Potom  jsme se objevili před rourou, ze které 

na nás vyletěli škaredí brouci, ze sedačky šli 

do nohou vibrace. 

Objevil se tam také oběšenec, obluda, která jedla useknutou ruku, příšera ve výtahu. A při tom 

všem se s námi hýbala, třepala a různě nakláněla sedačka. 

Nejlepší bylo, když v domě prasklo potrubí a na nás opravdu vychrstla voda. No a na konci 

jsme stáli zase venku před krásným domem, který se proměnil ve škaredý s chapadly, které nás 

zase vtáhly dovnitř, ale to už byl konec. 

To co jsme tam vyváděly, bylo vysíláno na televizi před kinem a prý to byl zážitek nás sledovat.  

My jsme si s Petrou s úsměvem řekly, jestli to byl zážitek za odměnu nebo za trest.

Nela Znamcová, 6. C 

PANENKA CHUCKY 

 
Krvežíznivost         99,99% 

Strašidelnost         50% 

Zabít          nejde 

Přežiješ z         0,0001% 

MUŽ 

Barva vlasů         Zrzavá 

Zbraň          cokoliv je po ruce 

Obsah 

Chucky, celým jménem Charles Lee Ray je vrah a zloděj. Naposledy kradl v hračkářství, když 

se jej pokoušeli policisté zadržet, byl zabit a přesunul svou duši do panenky, aby se pomstil 

policistům. Ale dostal se do rukou malého kluka Andyho, který zjistí, že panenka žije. Nikdo 

mu to nechce věřit. 

Zdroj:https://www.google.cz/search?q=panenka+chucky&biw=1366&bih=621&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ei=l_RTVKaRNsPmaNvegOAF&ved=0CAYQ_AUoAQ http://cs.wikipedia.org/wiki/Panenka_Chucky 

R. Jauerník, J. Šik, 6. A
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VTÍPKY 
Blondýnky 
 

Jedna blondýna se ptá druhé:     Přijde blondýna do zverimexu a  

„Kde ses narodila?“ „V nemocnici“.    chce si koupit vosu.“ Ale slečno, 

„Fakt? A co ti bylo?“      vosy nevedeme.“ „ Jak to, jednu 

        máte právě ve výloze.“ 

 

Co nejlepšího umí udělat blondýnka    Povídá jedna blondýnka druhé: 

k večeři? REZERVACI.     „Dnes už nevěřím ničemu.  

        Otevřela jsem dveře s nápisem 

        Muži a byl tam jen záchod.“ 

 

Dvě blondýny jdou pro vánoční     Víte, co udělá blondýna, když 

stromeček do lesa. Po dvou hodinách   jí řeknete, že je voda moc 

hledání se jedna ptá druhé. „Tak co?“   studená? Vezme si dvoje  

„Ale, nikde nic.“ „Víš co, tak vezmeme   plavky. 

nějaký bez ozdob!“ 

 

Hádanky 

 
Víte, jak dlouho žije myš?     Víte, co musíte udělat, když 

To záleží na kočce.      potkáte hladového medvěda? 

        Nemusíte dělat nic, medvěd 

        udělá všechno za vás. 

 

Jaký je rozdíl mezi vrtulníkem    Který čtyřnohý přítel je člověku 

a helikoptérou? Žádný, ale vrtulník     nejmilejší? Postel. 

je sameček.   

 

Proč blondýna rozhazuje housku     Víš, proč je měsíc bledý? 

po přechodu? Krmí zebru.     Protože celou noc svítí a 

        nevyspí se. 

 

Škola 

 
„Mami, může mne paní učitelka    „Honzíku, ukaž, jaké máš  

potrestat za něco, co jsem neudělal?“   vysvědčení.“ „Až později, 

„Nemůže, Pepíčku, nemůže.“    tati, já ho půjčil Mirkovi, 

„To jsem rád. Já tedy neudělám    chtěl vystrašit rodiče.“  

domácí úkol.“  

 

Martínek se ptá paní učitelky:    

„Paní učitelko, mohu si skočit      

na záchod?“ Paní učitelka na to: 

„ Jistě, jestli tam doskočíš.“  

        Eliška Gongolová, 6. C
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Ahoj děti! Jmenuji se Kevin a společně se svými kamarády jsem si 

pro vás připravil různé hry a soutěže. Určitě si spolu užijeme spousty 

legrace, tak si držte klobouky a začínáme! 

Je to sklo, které používáme 

ke zvětšení různých věcí 

Ukazují nám, kolik je hodin 

Je to stůl, u kterého 

sedíme ve škole 

Říká se o něm, že 

je to král zvířat 

Výborně! Tenhle úkol jsi zvládl na jedničku! Uvidíme, 

jak Ti to půjde u dalšího. Já jsem Phil, a jakpak se 

jmenuješ Ty? 

                                                                   Kevinovo 

                                                                             okénko 
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        Johana Nolanová, 8. B

OVOCE ZELENINA 

MRKEV 

RAJČE 

ANANAS 
CITRÓN 

MALINY 

HROZNOVÉ VÍNO 

MANDARINKA 
MELOUN 

BANÁN 

OKURKA 

Je vidět, že jsi opravdu šikula! Věděl jsi, že meloun, 

ačkoli by se zdálo, že se řadí mezi ovoce, je zelenina? 

A oboje, ovoce i zelenina, jsou pro Tebe moc 

důležité, protože obsahují mnoho vitamínů, bez 

kterých by bylo Tvoje tělo pořád nemocné. Proto je 

důležité, abys je jedl. 

A teď Tě pošlu k poslednímu úkolu, kterým bude 

soutěž, do které se můžou zapojit všechny šikovné 

děti! 

Jak je vidět, tak jsi připraven na speciální soutěž! Jde o to, vyrobit 

nebo nakreslit jakoukoli věc, kterou jsi dostal k Vánocům pod 

stromeček, a donést ji do kabinetu paní učitelce Ševčíkové 

nejpozději do 30. 1. Ta nám vaše výtvory předá, my vybereme tři 

z nich a oceníme jejich autory speciální odměnou. Tak rychle do 

toho! Uvidíme se zase v dalším čísle Tamtamu. Tak zatím ahoj 

a veselé Vánoce! 

 

Hodně štěstíííí 



 

 

 


