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Ahoj, všichni, 

blíží se Vánoce, takže co kdybychom si zkrátili čekání na dárky čtením nového čísla 

Tamtamu?  

S novým školním rokem v redakci začali pracovat noví redaktoři, kteří se rychle zapojili 

do procesu a přináší několik zajímavých článků. Jsou to Katka Vlachová, Venďa 

Mohylová, Adéla Kopecká, Aneta Kubaláková a Lea Pustějovská. Samozřejmě se opět 

setkáte se svými starými známými Eliškou Gongolovou, která má letos na starosti okénko 

pro nejmenší, Dorotou Kudělkovou a Nelou Znamcovou, které se specializují především 

na kulturu a přírodu, Michala Rašku a jeho vědu a techniku, Veronikou Závodnou 

a nesmíme zapomenout na Míšu Jandačkovou, která nás vloni zásobovala vlastními 

povídkami a která se letos nějak s psaním článků opožďuje  Občas také poprosíme staré 

známé z minulých let, aby nám s něčím pomohli, takže děkujeme Elišce Kokešové a Káje 

Brňákové za článek o sportovním kurzu.  

Nechci vás ale zdržovat povídáním, co v tomto čísle najdete, vždyť si to nakonec můžete 

přečíst sami. Tak s chutí do toho a – ať už jsou ty Vánoce  

Nová třída 6. D 
Ahoj, školáci a školačky, jsem Katka L. Vlachová a chtěla bych vám představit novou třídu 

6. D, do které přišli žáci z Pržna, Metylovic a Janovice-Bystré. Za tu dobu, co jsou tady, zažili 

mnoho zážitků, např. adaptační kurz, který trval tři dny a skládal z procházky po Frýdlantu nad 

Ostravicí, muzikoterapie a výletu na Bílou. 

 V budoucnu nás čeká  Renarkon, který by měl se zabývat zdravým způsobem stravování. 

Jsem zvědavá, jaké to v Renarkonu bude a jestli se něco nového dozvím. 

Doufám, že spolu zažijeme spoustu společných zážitků a snad se bude žákům z 6. D školní rok 

2015/2016 a roky následující líbit. 

Kateřina Lucie Vlachová, 6. D

 

Poznávačka v Tamtamu 
Ahojky, asi už jste všichni dostali nějakou otázku od tamtamaček  nebo od  

tamtamáků, no ale teď to bylo trochu jinak, my jsme dostali otázky a od  

koho? Od dvou p. učitelek a takhle to dopadlo…

1. Kolik je ti let? 
Anet.:11 

Lea:11 

Katka:12 
2. Kolik máš sourozenců? 
Michal: 2 starší bratry 

Vendulka:1 staršího bratra 

Dorotka: sestru Amálku 

3. Jaká je tvoje 

nejoblíbenější 

pohádková postava? 

Verča: mimoni 

Lea: mimoni 

Eliška: mimoň  Kevin 

4. Čím chceš být, až 

budeš velký/á? 

Eliška: zvěrolékařka 

Michal: herec 

Katka: zubařka 

5. Jaký je tvůj 

nejoblíbenější předmět? 
Vendulka: Vše, kde se 

nemusíme učit 

Anet: matematika 

6. Máš zvířátko? 
Lea: rybičky 

Katka: kočičku 

Dorotka: králíčka 

7. Jaké je tvoje 

nejoblíbenější jídlo? 
Eliška: smažák 

Verča: pizza 

Dorotka: soja

 

Aneta Kubaláková, Lea Pustějovská, 5. C
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Celostátní kolo školních časopisů

30. 11. se opět konalo v Brně celostátní kolo školních časopisů. 
Tentokrát jsme se nemohli osobně zúčastnit, jediný autobus, který 
ráno jel, byl plně obsazen. I tak jsme se ale dozvěděli výsledky 
soutěže. Tamtam se umístil ve velké konkurenci 66 ostatních časopisů 
na krásném 8. místě a z časopisů z Moravskoslezského kraje dokonce 
na místě 1. Nedá nám to a musíme si sami sobě pogratulovat :) 

Vánoční jarmark

27. 11. a 10. 12 se uskutečnil Vánoční jarmark. Druhý stupeň se 
prezentoval přímo v centru Frýdlantu, 1. stupeň prodával své 
výrobky v přízemí školy. Úspěch byl veliký, výrobky překrásné a 
skoro všechno jsme prodali. Také za tuto akci si můžeme 
pogratulovat :)

Florbal

Dne 19.11. se na naší škole v tělocvičnách 1. stupně odehrál florbalový 
zápas mezi 6 školami. Sice nevíme, jak dopadli ostatní, ale víme, jak jsme 
dopadli my, a to vás asi nejvíce zajímá. Vybojovali jsme si 2. místo!!! 
Kluci, hráli jste výborně a doufáme, že příště budete stejně dobří.

Koncert skupiny Abraka muzika

18. listopadu se v KC Frýdlant uskutečnil nkoncert skupiny Abraka 
muzika, tentokrát na téma Nebuď darebák. Jak je u této kapely zvykem, 
pořad měl opět vysokou úroveň a děcka se ohromně bavila.

Florbal holek
V prosinci se také odehrálo okrskové kolo florbalu dívčích družstev. 
Naše děvčata skončila na parádním 3. místě a my gratulujeme :)

Tonda - obal

Umíte správně třídit odpad? Víte něco o jeho recyklaci? Víte, jak se obaly 
označují? To vše a ještě více jste se mohli zábavnou formou dozvědět 9. 
12. na besedách s Tondou obalem.
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Vernisáž smaltu 
Vernisáž = zahájení výstavy, často slavnostní, komentované, s přípitkem a občerstvením 

Smalt = obraz ze speciálních barev různě uspořádaných na plechu, po vypálení je tento obraz 

prakticky nerozbitný 

   

Dne 13. října se uskutečnila slavnostní vernisáž zvaná „Hledáme talenty, Smalt 2015“. Celou 

vernisáží nás prováděla paní učitelka Šlesingerová.  

Smalty, které byly vystaveny na vernisáži a na výstavě a kterou jste mohli zhlédnout do 11. 11. 

2015 ve Frýdlantu, vyráběly žákyně od 6. do 9. ročníku. Jeden z nich jsem vyráběla také já . 

S paní učitelkou Šlesingerovou, která smaltuje, jsme tedy udělaly rozhovor, abychom si 

představily, jakou dalo práci všechno připravit a zorganizovat. Rozhovor probíhal o velké 

přestávce, takže jsme na něj měly velmi málo času: 

Jak Vás napadlo smaltovat? 

 

Mě to nenapadlo, já jsem byla oslovena výtvarnicí paní Hankou Gavrillovou, která učila chvilku 

tady na gymnáziu. Byl to rok 2011. Řekla mi, že máme možnost vyzkoušet si takový pracovní 

workshop a vyzkoušet si tuto tradiční technologii uměleckého smaltu. To mne hodně zaujalo. 

Ale nenapadlo mě to tak, že bych si řekla: „Jdu smaltovat.“ Byla to prostě taková náhoda. 

 

Jak často smaltujete? 

 

Dá se říct, že v posledním roce, když to tak shrnu, smaltuju většinou asi čtyřikrát do roka. Ale 

hodně smaltuju v období jakýchkoliv prázdnin, takže hlavně o velkých letních prázdninách, 

někdy o jarních prázdninách a spíš, když je více volna. Mám tak na to více času. Protože přes
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 školní rok je mnohem těžší získat energii pro tvorbu a je to trochu komplikovanější v tom, že 

nemůžu smaltovat doma, ale musím chodit do umělecké výtvarné dílny. 

 

Baví Vás smaltování i teď stejně, jako Vás bavilo, když jste začala? 

Když jsem začala, tak mě nadchnul smalt a baví mě dodnes. Jenom jediná nevýhoda je teď málo 

času. Ale ano, baví mě smaltování pořád. 

 

Kolik máte přibližně smaltovaných obrazů? 

(Smích) Tak to budu mít asi 18-20 velkých a 15 drobnějších. 

Který Váš smaltovaný obraz se Vám líbí nejvíce a který naopak nejméně? 

Tak ten, který nejméně, to se asi říct nedá. A u toho, který nejvíce, spíše dokážu odpovědět 

na to, ke kterému mám nejbližší vztah, to je asi výstižnější. Takže takový největší vztah mám 

ke smaltu, který se jmenuje „Na přechodu“, a je to smalt, který jsem nikdy nevystavovala, mám 

ho doma a je tam kresba dvou medvědů. (v tomto momentě necháme čtenáře přemýšlet, jak asi 

bude vypadat obrázek se dvěma medvědy s názvem „Na přechodu“) 

 

Jakých výstav jste se účastnila? 

Jsou to výstavy z jednotlivých uměleckých sympózií, které jsou pořádané tady ve Frýdlantu 

a jsou to myslím 4 poslední sympózia, kterých jsem se teď účastnila. Sympózia uměleckého 

smaltu. Potom jsem se účastnila velké výstavy v Jihlavě, dále 3 výstavy v Polsku. A největší 

výstava, které jsem se posledně účastnila, byla „Osmé mezinárodní trienále smaltu ve Frýdku-

Místku“, kde vystavovalo až 48 lidí. Tohle bylo opravdu šílené. Žádnou vlastní výstavu jsem 

neměla. 

  

Jaký je postup přípravy smaltu? 

 

Mám to štěstí, že se nemusím starat o samotný plech, protože do naší dílny členové už vozí 

plech od různých firem, smaltovaný základní černou barvou. Potřebuji k tomu samotné smalty, 

což si můžete představit jako takové barvy, které se rozmíchávají ve vodě, takže mají takovou 

konzistenci a hustotu, dejme tomu jako smetana. Tyto barvy postupně aplikuji na plech. Takže 

je tam můžu nanášet štětcem, nalévat na plech, stříkat kompresorem se stříkací pistolí. Nanesu 

je na plech a můžu si je namíchat dle libosti. Nechám je uschnout, a když to uschne, tak do toho 

můžu libovolně kreslit. Tu kresbu vyrývám různým náčiním. Každý smaltér má s sebou náčiní 

a je to na autorovi, jak s tím pracuje. Když jsem s tím spokojená, položím výsledek na velký 

rošt a vložím jej do pece. Ve velké peci se smalt vypaluje asi tak přibližně 4 nebo 5 minut na 

teplotu 800 °C. Potom se obraz vytáhne z pece, nechá se vychladnout a já s tím můžu dále 

pracovat. Můžu na to nanášet další vrstvu, nebo to můžu různě brousit, můžu s tím pracovat 

jakkoliv. Smalt je odolný, takže ho jen těžko odstraním z plechu, maximálně nějakou tenkou 

vrstvu mohu odbrousit, ale je určen i do exteriéru (třeba na zahradu), takže tam s tím není 

problém. Samozřejmě některé smalty se vypalují třeba třikrát a některé třeba desetkrát. 

Crrrrrrrrrr…(zazvonil zvonek na konec velké přestávky)  

„Radši si pospíšíme, ať nejsme pozdě v hodině…“ (dodaly jsme rychle). 

 

Kdybych chtěl/a začít smaltovat, co bych musela udělat? 

Naše výtvarná dílna uměleckého smaltu, která se nachází tady ve Frýdlantu, má webové stránky 

a můžou se tam přihlásit různé skupinky lidí. Ti mají možnost, pokud si tu dílnu zaplatí, 

smaltování si vyzkoušet. Takže každý zájemce si může zatelefonovat, objednat se a v průběhu
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 měsíce nebo jednou za dva měsíce probíhají tvořivé hodiny, kdy se sedí ve skupinách buď 

výtvarníků, nebo lidí, kteří se s tím třeba ještě nesetkali a chtějí si to vyzkoušet. 

 

Odkaz: www.enamelart.cz  

 

             Dorota Kudělková, Nela Znamcová, 7. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Veronika Magdoňová                                                   Nela Znamcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Klára Ningerová                                                      Kateřina Majerová
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Překvapivý úspěch pátého ročníku v neuvěřitelně těžké soutěži! 
 

Zástupci pátých tříd se v úterý 10. listopadu 

zúčastnili IV. ročníku soutěže KVARTETO 

pořádané základní školou a gymnáziem 

PORG v Ostravě Vítkovicích. Daniel 

Chuděj, Ema Miková z V.A a Magdaléna 

Gontková, Filip Kobělka a Matyáš 

Maderský z V. C utvořili velmi silné 

a slibné družstvo. Již při výstupu z tramvaje 

se nám podařilo předběhnout dvě 

konkurenční školy, což se nicméně při 

registraci účastníků ukázalo jako zbytečné, 

ale alespoň se v nás probudil soutěžní duch!  

Naši zdatní účastníci se rozdělili 

do přidělených tříd a již dvacet minut před 

začátkem se dychtivě dožadovali úkolů 

a testů, přičemž paní učitelka zaslechla 

jednoho z organizátorů, jak říká, že toto 

ještě nezažil. Samozřejmě se evidentně 

nesetkal se šampiony! 

Bohužel naším premiantům nebylo 

vyhověno a museli čekat na ostatní 

účastníky. Co jsem si tak všimla, využili 

zbývající čas k doplnění energie, otevřely se 

krabičky se svačinkami a děti se začaly 

ládovat řízky a jinými dobrotami pečlivě 

připravenými maminkami anebo tatínky.  

Po soutěži jsme opět byli jedni z prvních 

u tramvaje, soutěžní duch nás dosud 

neopustil (proto jsme si v MHD sedli). A k 

tomu ještě došlo na velmi těžké 

rozhodování. Vyvstala otázka: "Jít či nejít 

na kbelík do KFC?!" Nutno podotknout, že 

v úterý je ve slevě, což byl rovněž jeden 

z hlavních argumentů první skupiny, 

zastánců názoru "jdeme si pro ten kyblík"! 

Paní učitelka neměla o slevě potuchy, 

a proto by už raději šla na vlak a jela domů, 

ale i ona pomalu, ale jistě podléhala volání 

onoho mamonu. Avšak nakonec zavelela 

"Jdeme na nádraží!", sice se setkala se 

vzpurným bručením a hučením, ale udržela 

chladnou hlavu i děti, které se jí naštěstí 

nerozutekly.  

Ve vlaku se začaly probírat otázky ze 

soutěže a pocítili jsme, že asi nebudeme 

první ale možná spíše druzí… nejhůře však 

třetí. Nakonec jsme ze 41 družstev skončili 

sedmnáctí. Nicméně jsme se shodli na tom, 

že nevíme, jak to těch prvních šestnáct týmů 

udělalo, ale že rozhodně museli fixlovat. 

Protože není pochyb o tom, že naše 

družstvo bylo prostě nejlepší! 

 

pyšná vedoucí 

Magdalena Milatová 
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Sportovní kurz pro deváťáky 
 

Od 5. října se někteří deváťáci zúčastnili 

sportovního kurzu. Ráno se všichni sešli 

vzadu u družiny a pak se autobusem vydali 

do Jeseníků do rekreačního střediska 

Orientka. Po příjezdu v dopoledních 

hodinách už byli na místě, a tak si rozdali 

pokoje a vybalili svoje zavazadla. Potom se 

sešli v jídelně, kde jim byla vysvětlena 

pravidla chování a následovala venkovní 

hra „Tom a Jerry". A tady se stal první úraz. 

Eliška nějak špatně došlápla na nohu 

a udělala si něco s kotníkem. Tak musela jít 

za zdravotníkem (p. uč. Strangfeld), který jí 

to namazal Ibalgin gelem a ovázal 

obinadlem. Pak ještě dostala bolestné 

v podobě čokolády. Když byl poslední Jerry 

chycen, přišel na řadu oběd a do jedné 

hodiny odpočinkový čas, který všichni 

uvítali. Jako první oficiální činnost byly 

armygame v lese. Troufám si říct, že toto 

byla nejlepší z aktivit. Střílelo se hlava 

nehlava a všichni si to užívali. Každý dostal  

 

do ruky zbraň a rozdělili jsme se do týmů. 

Každý tým měl svou vlastní lékárničku.  

Nejlepší na těch zbraních bylo, že s námi 

mluvily. Ano, mluvily!   Když jsme někoho 

zasáhli infračerveným paprskem na čidlo, 

zbraň promluvila: “Zásah!” Když jste byli 

“mrtví”, tak jste museli doběhnout 

k lékárničce a zmáčknout na ní zelené 

tlačítko. Zbraň vám zahlásila “Je živej! Je 

zase živej!” Vyhrál ten tým, který měl 

nejméně oživení u lékárničky. Potom jsme 

šli na svačinu a potom jsme měli chvilku 

pro sebe. Pak jsme se přesunuli 

k horolezecké stěně. Bylo docela mokro, tak 

nám úchyty na stěně trochu klouzaly. Po 

horolezeckých výkonech jsme se šli 

navečeřet. Večeře byla v 18:00. Hned 

v 19:00 jsme se všichni sešli v jídelně 

a instruktorky nám vysvětlovaly pravidla 

noční hry. Byly dva týmy: policajti 

a pašeráci. Pašeráci měli pašovat kokain 

(samozřejmě, že jsme tam neměli skutečný 

kokain, představovaly ho vršky od PETek) 

a policajti je měli chytnout a kokain zabavit. 

Všichni jsme se naladili do bojovné nálady 

a pašovali jsme ostošest. Byla už tma a na 

cestu nám svítila jenom světla z bagrů nebo 

jeřábů (nebo co to vlastně bylo) vedle 

Orientky. Na trávu už spadla rosa a ještě 

k tomu před hrou trochu pršelo, takže bylo 

mokro. Všichni tam pořád uklouzávali. Po 

hře jsme museli všichni odejít do postele 

a spát. Když jsme tak usínali a usínali... a 

pak pan učitel Kudělka vtrhl do pokoje 



Ze života školy 

10 

a řekl: “Vstávat, holky! Oblíkněte se!” 

Podívaly jsme se s Eliškou na sebe a vylezly 

jsme z postele. S drkotajícíma zubama jsme 

se oblékly do všeho možného, co jsme ve 

skříni našly, a vydaly jsme se ven. 

U venkovního krbu čekal pan učitel 

Strangfeld a vysvětloval nám, proč nás 

vzbudili ze sladkého spánku. Musely jsme 

přejít stezku odvahy. Vydaly jsme se 

po úzké lávce a pak jsme sledovaly svítící 

tyčinky a svíčky. Když jsme byly skoro 

na konci, něco zavrčelo za stromem. 

Nejdříve jsme si myslely, že to byl vlk nebo 

divočák, ale pak se ozvalo kašlání a my 

jsme poznaly, že to byl pan učitel Kudělka, 

který byl ještě trochu nemocný.   Po bojovce 

jsme šly opět do pelíšku. Když jsme ráno 

vstávaly, Káji nebylo zrovna nejlíp, a tak ji 

dal pan učitel Strangfeld paralen. Zjistila, že 

to bylo jenom z hladu, tak se šla obléknout 

do sportovního. Hned ráno jsme měli 

bungee trampolínu. Bylo to super. 

Po trampolíně jsme měli různé týmové hry 

v jídelně. Potom byl oběd. Byl kuřecí řízek 

s bramborem a bylo to moc dobré. Po obědě 

jsme mohli ještě chvíli vytrávit a pak jsme 

šli hlavou vstříc k zemi. Šli jsme totiž na 

“skok do prázdna”. Dostali jsme postroj 

a vyšplhali jsme po žebříku a pak skok! 

Všichni to přežili (nikomu nebylo špatně). 

Dostali jsme svačinu a šli na další aktivitu 

a to bylo vysokolanové centrum. Pak byla 

večeře a diskotéka, kterou si všichni užili, 

jak se patří. Poslední den jsme začali 

armygame a zakončili odjezdem domů. 

Eliška Kokešová, Karolína Brňáková, 9. B
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Londýýýýnnn
První den 

Pro někoho byl 24. listopad jen dalším 

obyčejným dnem. Pro mě a dalších 35 dětí 

od nás ze školy však ne. Pro nás to byl den 

odjezdu do Londýna.  Když jsme se 

u autobusu (všichni natěšení) rozloučili 

s ustaranými rodiči a dostali blahopřání 

na šťastnou cestu od paní zástupkyně a pana 

ředitele, mohli jsme odjet. První dvě hodiny 

byly asi nejživější a během nich jsme 

nabrali i další školu Liptál, se kterou jsme 

navázali skvělé vztahy. Ve škole od Liptálu 

byla první zastávka. A již s Liptálem jsme 

se řítili směr Praha.   Ještě před Prahou jsme 

měli druhou, delší zastávku, která trvala asi 

půl hodiny. V Praze jsme nabrali paní 

průvodkyni, která nám řekla něco málo 

o sobě, a po půl hodině nám pan řidič pustil 

film. Nejdřív jsme se koukali 

na Nedotknutelní a poté na Tisíc slov. 

Uprostřed filmu Tisíc slov jsme měli další, 

třetí zastávku. Po těchto dvou filmech jsme 

dostali příkaz “lehnout“ a spát.  

Druhý den 

Většina z nás byla probuzena kolem 

půlnoci, kdy jsme měli další, tentokrát 

čtvrtou zastávku (asi ve Francii).   

Ve Francii nás probudili ještě jednou, a to 

v přístavu na pasovou kontrolu. Byli jsme 

vypuštěni na trajekt. Pro někoho byl trajekt 

nejlepší zážitek, pro někoho zase nejhorší. 

Já jsem se řadila spíše k té druhé skupině. 

Po vytrpění hodinky a půl v trajektu nám 

zapípala SMS „Vítejte ve Velké Británii“ 

a najednou se všichni zatvářili o něco méně 

zeleněji.      

 Ve Velké Británii nás neprohlíželi 

a my jsme šli opět spát. Paní průvodkyně 

nás vzbudila kolem 8. hodiny. Řekla nám 

něco málo o kultuře a mezitím nás pan řidič 

dopravil k obchodnímu domu MaS, 

ve kterém se nacházelo i metro, do kterého 

jsme nasedli a jeli. Kdybych měla vypisovat 

každou památku, u které jsme se zastavili, 

byli bychom tady dlouho, ale tu 

nejvýznamnější tady napíšu. Jedná se 

o most Tower Bridge, který se mi velmi 

líbil. 
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 Kolem šesté hodiny jsme nasedli na double 

decker a z něho jsme došli na metro, které 

nás opět dovezlo na stanici u obchodního 

domu, kde na nás již čekal náš autobus. Ten 

nás zavezl na místo, kde si nás měly 

rozebírat naše „rodiny“. Asi po pěti 

minutách se ozvalo moje jméno spolu se 

jmény několika mých spolužaček. Jelikož 

v naší „rodině“ zrovna chybělo auto, jeli 

jsme taxíkem. Myslím si, že jsme lepší 

rodiny nemohli dostat.   

Třetí den 

Tehdy jsme poprvé šli do anglické školy, 

kde jsme strávili asi 5 vyučovacích hodin. 

Při těchto vyučovacích hodinách jsme byli 

rozděleni do tří skupin, ve kterých jsme se 

celý tento den učili. Po pěti vyučovacích 

hodinách strávených ve škole jsme se vydali 

na výlet do přístavu Brighton, kde jsme 

následně navštívili muzeum mořských 

živočichů. Po návštěvě muzea jsme měli 

kratší volno. To už jsme se blížili 

k večerním hodinám, proto nastal návrat 

k autobusu. Autobus nás odvezl na stejné 

místo jako včera a rodiny si nás opět 

odvážely. 

Čtvrtý den 

Opět jsme šli do anglické školy, ale 

tentokrát jsme tam strávili asi 6 

vyučovacích hodin. Opět jsme byli 

ve stejných skupinkách jako včera. Včera 

jsme se hlavně učili různé věci a dneska 

jsme hráli hry. Vzpomínám si jednu hru 

o slonici Dolly. Hra spočívala v tom, že nám 

náš učitel rozmístil po třídě papíry, a my 

jsme podle těch papírů měli složit příběh 

o slonici Dolly. Tahle hra mě celkem bavila. 

Dneska jsme měli menší výlet do National 

gallery, do které jsme opět dojeli s pomocí 

metra. Nastal stejný scénář jako včera 

a předevčírem – došli jsme k autobusu a ten 

nás zavezl do „rodin“. 

Pátý den 

To byl den loučení s „rodinami“. Po pár 

zapomenutých věcech jsme se s věcmi 

na zpáteční cestu vydali do autobusu. Tento 

den byl také hodně náročný na chození. 

Prošli jsme se Čínskou čtvrtí, viděli jsme 

Big Ben, a „fotbaloví maniaci“ jeli políbit 

trávník na hřišti v Arzenalu. Všichni jsme 

se opět potkali před obchodním domem. 

Tam jsme ještě dostali rozchod.  

Jakmile skončil rozchod, všichni jsme se 

vrátili zpět do autobusu a nastala dlouhá 

cesta zpátky do Česka. 

Šestý den 

Jestli se mi zdál trajekt na cestě tam strašný 

tak na cestě zpátky musel být vyloženě 

příííšerný! Vlny šplíchaly až někde 

k oknům a u záchodů jste jen viděli, jak 

kolem vás prochází čím dál více zelení lidé. 

Opět to zachránila SMS. Tentokrát přišlo: 

„Vítejte ve Francii.“     

Cesta zpátky se mi zdála kratší než cesta 

tam asi proto, že jsem se více vyspala. Opět 

nám pouštěli filmy a nevím jak, ale 

najednou jsme byli ve Frýdlantu. Tam jsem 

uviděla svou rodinu a šla jsme ji honem 

obejmout 

Míša Jandačková, 7. B.
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ROZHOVOR 
Na naší školu v září nastoupila nová paní 

učitelka, Tereza Mlýnkova. A abyste se 

o ní něco dozvěděli, Tamtam nelenil 

a přináší vám s ní rozhovor. 

 

T: Učila jste předtím na nějaké škole? 

M: Ne, neučila, tedy kromě praxe, kterou 

jsem dokončila na šestiletém gymnáziu 

ve Frýdku-Místku. 

T: Měla jste v dětství nějaké zvířátko? 

M: Ano, měla jsem tři psy, protože jako 

malá jsem měla takový menší zlozvyk. 

Nosila jsem domů psy z ulice, a proto to 

vyvrcholilo třemi psy. Psi jsou má 

nejoblíbenější zvířata. 

T: A jaké to byly rasy? 

M: Rasy to byly těžko identifikovatelné, 

taková pouliční směs z Hulína (město u 

Kroměříže). 

T: Děláte s nimi nějaký sport? 

M: To ne, maximálně „dej pac“ 

T: A teď máte nějakého psa? 

M: Ne, nemám 

T: Máte nějakého sourozence? 

M: Mám, nevlastního bratra a sestru. Bratr 

bydlí ve Frýdku-Místku a sestra 

v Lucembursku. 

T: Dojíždíte za ní někdy? 

M: Jednou, když mi bylo 16 let, jsem za ní 

zajela. Sestra tady dojíždí asi 6 krát do roka, 

takže se vídáme často. Tím, že je stále na 

mateřské, si to může dovolit. 

T: Takže ona se vdala v Lucembursku? 

M: Ano, vdala se tam a má tam dvě děti. 

Holčičku Emmu a kluka Miku. 

T: Kolik mají vaši sourozenci roků? 

M: Sestra má 32 a bratr 33. 

T: Můžu se zeptat, kolik je vám let? 

M: Můžeš, je mi 24 let. 

T: Jak jste se dostala k učení češtiny? 

M: Já jsem k českému jazyku, ale 

především k literatuře tíhla už od základní 

školy, ale na gymnáziu jsem se rozhodla, že 

by to nebylo úplně špatné pracovat celý 

život s mladými lidmi. A když jsem byla 

na praxi, zjistila jsem, že je mi lépe s těmi 

malými dětmi, než se středoškolskými. 

Tudíž jsem se začala ohlížet po práci na ZŠ. 

T: Co vás vedlo k tomu stát se učitelkou? 

M: Právě to, že bych celý život pracovala 

s  mladými lidmi, a ta rozmanitost, protože 

každý z vás je nějaká osobnost, tudíž ta 

práce nebude stereotypní. 

T:Jaký předmět jste měla nejraději, když 

jste byla malá? 

M: Český jazyk (nečekaně), dějepis 

a občanskou nauku 

T: Když jste šla na tuto školu, měla jste 

strach nebo trému? 

M: Měla jsem strach, ale snažila jsem se 

na to nemyslet, ale přiznávám, že měla. 

T: Proč jste se rozhodla zrovna pro naši 

školu? 

M: Protože jsem tady sehnala práci. 

T: Těšíte se na to, až s námi budete dělat 

Tamtam? 

M: Ano, těším a jsem vděčná paní učitelce 

Ševčíkové, že mi dala tuto příležitost. 

T: Učíte ještě nějaký jiný předmět? 

M: Ano, dějepis v 8. třídě 

T: Do jaké třídy jste šla nejdříve? 

M: Do 7. A 

T: Máte nějaký oblíbený sport? 

M: V zimě lyžování, a v létě jógu. 

T: Byla jste velký šprt? 

M: Ano, byla. 

T: Jak jste se dostala k Tamtamu? 

M: Byly jsme s paní učitelkou na kafe a ona 

se mě zeptala: „Nechceš mi pomoct se 

školním časopisem? Potřebujeme nový 

impulz.“ 

T: Myslíte, že budete příští rok dělat opět 

v Tamtamu? 

M: Pokud tady ještě budu, tak ano. 
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T: Co jste chtěla být jako malá? 

M: Exekutorem :D 

T: Měla jste v dětství hodně přátel? 

M: Celkem málo, ale vydrželi mi doteď. 

T: Jaký byl váš nejméně oblíbený 

předmět? 

M: Fyzika 

T: Na jakou školu jste chodila jako malá? 

M: Na ZŠ v Ostravě v Radvanicích a na 

gymnázium do Orlové. 

T: Jak sem dojíždíte? 

M: Z Frýdku-Místku, ráno autobusem 

a odpoledne vlakem. 

T: A kterým autobusem jezdíte? 

M: V 7 hodin ráno 

(paní učitelky vzpomínají….) 

T: Měla jste nějaké špatné vysvědčení? 

M: Ano, na gymnáziu, právě díky fyzice 

T: Měla jste někdy poznámku, pokud 

ano, za co? 

M: Ano, měla, za házení inkoustu 

po spolužákovi. 

/Eliška zapomněla otázku/ 

T: Jakými mluvíte jazyky? 

M: Angličtinou a němčinou. 

/Eliška si vzpomněla/ 

T: Používala jste taháky? 

M: Na základce ano, a našli mi ho (zrádné 

květináče). 

T: Kdy jste si obarvila vlasy? 

M: Pokud nepočítám svůj oranžový úlet 

v 16, tak zrzku mám rok. 

T: A proč? 

M: Protože jsem chtěla změnu. 

T: Nosila jste někdy rovnátka? 

M: Ne, ale měla bych. 

T: Měla jste někdy ostříhané vlasy hodně 

nakrátko? 

M: Ne, to ne. 

T: Drdol vs. copek? 

M: Obojí 

T: Jaká je vaše oblíbená barva a film? 

M: Zelená a film si nevzpomenu. 

T: Jídlo a četba? 

M: Smažený hermelín a hranolky 

s tatarkou. A z četby dětská literatura. 

 

 

 

 

 

 

T: Vaše oblíbená značka na telefony? 

M: IPhone 

T:Hrála jste si více s holkami, nebo 

s kluky? 
M: S holkami. 

T: Měla jste někdy pětku? 

M: Ano, měla z fyziky. 

T: Jaká je vaše oblíbená skupina? 

M: Muse. 

T: Četla jste nebo viděla Harryho 

Pottera? 

M: Ano, četla i viděla. 

T: Měla jste někdy něco zlomeného? 

M: Ne, neměla. 

T: Bydlíte v paneláku? 

M: Ano, bydlím 

T: Barva paneláku? 

M: Žlutá. 

T: Oblíbené plemeno psa? 

M: Retrívři a labradoři. 

T: Zlobila jste na škole? 

M: Ne, nezlobila. 

Děkujeme za rozhovor 

 

 

Postupně se ptali všichni členové 

Tamtamu. 

Rozhovor přepsala Míša Jandačková, 7. B  
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Máme doma papoušky aneb výuka na naší 

škole trošku jinak. 
Je pátek 23. 10. a někteří z nás už nemohou dospat. Proč? Ráno jdeme do školy a dvě hodiny 

se učíme "normálně", pak rychle svačinka a cesta na nádraží.  Dostaneme za úkol vytvořit 

ze zájemců redakční tým, ať můžeme o dnešním dni  pak podat zprávu. Ve vlaku se členové 

týmu Katka Michalíková, Jana  Gistingerová a Eliška Horáková připravují na rozhovor 

a fotograf David  Zmitko už začíná pořizovat první snímky. 

Vystupujeme ve Frýdku a jdeme pěšky rychlou 

chůzí na frýdecké náměstí do  zámecké galerie. 

Tady si prohlížíme krásné umělecké smalty. 

Některé naše  spolužačky se totiž tomuto 

druhu výtvarného umění taky začaly věnovat. 

Třeba za pár let se tady na zámku budou vystavovat 

jejich díla. Teď jsou mezi  vystavenými exponáty 

i smalty paní učitelky Ivy Šlesingerové, která nás 

má  na výtvarnou výchovu a díky níž si díla našich 

spolužaček můžete právě teď  prohlédnout 

ve frýdlantském kulturním domě. Umělecké smalty 

jsou krásné, jen náš fotograf je trochu smutný, 

protože v zámecké galerii je pořizování  snímků zakázáno. Ale naše výuka jinak pokračuje dál. 

Za chvíli přijde to, na co se nejvíc těšíme. 

Přemisťujeme se ze zámku do Domu chovatelů. Tam už na nás čeká pan Bílek,  tatínek naší 

Sabiny. Je členem ČSCH (Český svaz chovatelů), která výstavu  exotického ptactva každoročně 

pořádá. Viděli jste už někdy 205 exotických  ptáků najednou? Ptáci jsou samozřejmě v klecích 

- jak jinak:-) a rozděleni  do dvou 

místností. V první jsou střední a velcí 

exoti, ve druhé malí a  drobní. Je to 

skvělé, tolik různých a nádherně 

vybarvených ptáčků jsme nikdy předtím 

neviděli. Pan Bílek nám o každém 

nadšeně vypráví, je vidět, že ho  jeho 

koníček hodně baví. Jednoho svého 

dokonce vytahuje z klece, takže si ho 

můžeme opatrně pohladit. Fotíme se 

a povídáme si, ale když chceme 

s panem  Bílkem a Sabinou udělat 

rozhovor do školního časopisu, musíme 

odejít do  kanceláře, protože papoušci 

jsou velmi hluční. Je tady ještě větší 

rámus než ve třídě o přestávce. Redakční tým dělá rozhovor, zatímco zbytek třídy se  přemisťuje 

k místní tombole. A máme dneska opravdu štěstí. Kromě spousty  dobrůtek se naší třídě 

podařilo vyhrát 6 andulek, Ondra vyhrál dokonce dvě - no jmenuje se Šťastný, tak se tomu 

nemůžeme divit. Výherci dostávají  poukázku, pro andulku si musí přijít s rodiči. Loučíme se 

s panem Bílkem,  během cesty na nádraží se ještě společně fotíme a pak už nastupujeme 

do  vlaku a jedeme domů. No a ve škole v další hodině slohu píšeme reportáž o  dnešním dni. 

A jestli chcete vědět, jaké to je, když máte doma papoušky,  pokračujte ve čtení.
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Rozhovor s panem Bílkem 

Jak jste se dostal k chovu exotických ptáků?  

Když jsem měl deset let, tak tatínek přinesl domů dvě andulky a od té doby mě to baví.  

Kolik máte ptáčků doma?  

Doma jich máme asi kolem osmdesáti kusů.  

Kolik stojí nejdražší papoušek?  

Myslíš u mě doma nebo celkově? Tak celkově. Ceny těchto papoušků, kteří se dají koupit, 

protože jsou i papoušci, co se koupit nedají, to jsou ti chránění, se pohybují kolem milionu 

korun za pár. Je to kakadu palmový. Ale jsou samozřejmě i dražší papoušci, ale tam nejsou ty 

ceny zveřejněné. Ale cena kakadu palmového je zveřejněná. Dá se koupit.  

A nejdražší z těch, co máte doma?  

Mám aru araraunu a tam se cena pohybuje kolem pětadvaceti tisíc za kus.  

Kde žije většina papoušků?  

No, asi všude kromě Evropy. Austrálie, Afrika, Asie…  

Kolika let se tak dožívají papoušci?  

To je individuální. Někteří se dožívají stovky, někteří osmdesáti let. Je to podobné jako 

u člověka, prostě jak který papoušek.  

Jak to všechno stíháte?  

Těžce, ale stíháme to. Máme to doma už zařízené tak, že to prostě stíháme a snažíme se mít 

těch zvířat jenom tolik, abychom to stihli. Spousta lidí má hodně zvířat, ale podle toho to taky 

vypadá u nich doma. Nestíhají všem dávat nažrat a tak. Nejdůležitější je mít na zvířata čas 

a starat se o něho. 

Kdy jste byl naposledy na dovolené?  

Na zahraniční asi ještě za svobodna. Jinak teď jezdíme na dvoudenní výlety vždy někde 

po Česku. Chudák Sabina. Moje žena si mě s tím už brala, takže ta věděla, do čeho jde.  

Sabčo, a žárlíš někdy na papoušky?  

 Někdy jo. Když se třeba nemůžu dívat na televizi a oni do mě třeba pořád nalétávají, tak to mi 

vadí. 

Co papoušci jedí?  

Většina papoušků je semenožravá. To znamená, že jedí různé druhy semen. Ale to, co my 

dáváme těm ptákům v zajetí, neodpovídá tomu, co jedí ptáci ve volné přírodě.  

A pomáhá Sabča doma?  

No tak když něco potřebujeme, tak nám pomůže, že, Sabi?  

Když papoušek uletí, vrátí se domů? 



Ze života školy 

18 

Když je zvyklý na prostředí, když je třeba venku ve voliéře a zná prostředí, tak když uletí, 

obyčejně se vrátí. Protože to tam zná, vrátí se, není problém ho třeba odchytit, pokud je krotký. 

Pokud je divoký a není zvyklý na prostředí a vyletí třeba z paneláku z okna, tak 

pravděpodobnost, že se vrátí, není žádná. Prostě se nevrátí. Nám uletěl pták a vrátil se, protože 

byl venku ve voliéře.  

Kolik vás stojí papoušek na rok?  

To je zase individuální. Záleží, jaké člověk kupuje krmení.  

Kolikrát za den je pouštíte?  

Jsou ptáci, kteří jsou venku a mají voliéry, tak ti se nepouští vůbec, ti jsou celý rok v těch 

voliérách. Venku to mají jako výlet, vevnitř to mají vytápěné, takových voliér nemáme moc, 

ale máme takové. Potom jsou voliéry, které jsou celoroční, kdy ten pták je venku celý rok. 

Jenom  střecha je krytá a boky, ať mu tam nefučí. No a potom jsou takové voliéry, ve kterých 

jsou ptáci jenom přes léto, a na zimu je dáváme dovnitř. A co se týče těch mazlů, tak ty máme 

tři. Ty pouštíme dvakrát denně. Hlavně ho nenechávat puštěného celý den, protože si vytvoří 

teritorium z vašeho bytu, přijde nějaká návštěva a on bude hnusný, bude do nich nalétávat, 

štípat ty lidi…. On musí mít teritorium svoji klec.  

Jak vymýšlíte jména?  

Různě. Tak jak se dávají dětské jména, tak my si vymýšlíme jména pro papoušky. Já něco 

vymyslím, manželka řekne, že je to blbé a za týden řekne: „No, ale dobře jsi to vymyslel“.  

A jaká zvířata ještě máte kromě papoušků?  

Máme okrasné kachničky, slepice, nosála, pávy, morčata, bažanty, kočky, dva psy, dva křečky, 

měli jsme i srnku devět let. Děda byl na nějaké louce, sekal trávu a nevšiml si, že tam jsou dvě 

srnky. Ony se nějak poranily, tak je vzal domů a tam je ošetřil. Je nutno ale podotknout, že se 

srnky nesmí chovat, že ani z toho lesa si ji nesmíte odnést domů, ale my jsme měli svolení 

mysliveckého svazu, protože jak vy na mládě sáhnete, tak samice už to mládě nepřijme. 

Kdybyste ji tam nechali, tak ona uhyne.  

Děkujeme za rozhovor. 
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VÁNOČNÍ STROMEČEK 

 
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. 

S Vánoci souvisí i doba adventní, která vyznačuje očekávání období čtyř neděl před Vánočními 

svátky. 

A konečně 24. prosinec. Máme Štědrý den, kdy zdobíme obydlí, můžeme si slupnout cukroví, 

máme nazdobený stromeček a máme také na večeři kapra s bramborovým salátem a hrachovou 

polévkou nebo i něco jiného. Krájíme 

jablíčka, aby se objevila hvězdička, 

pouštíme lodičky z ořechové slupky se 

svíčkou, lijeme olovo, posloucháme 

koledy a společně se všichni těšíme, až 

zazvoní zvoneček a můžeme jít 

ke stromečku rozbalovat dárky. 

Pro někoho může být nejzajímavější 

vánoční stromeček. V lese tam tak jen 

stojí a ani si ho moc nevšímáme. Ale když 

ho máme v obýváku nazdobený s různými ozdobami, 

víc si ho všímáme, protože je hezčí, a když je večer, tak 

na něm svítí nádherné svíčky či různá světýlka. 

Ale hlavně i to, že se pod ním schovávají dárky. 

Ve starších dobách se stromečky věšely na strop, když 

bylo málo místa. Zdobily se slaměnými, papírovými 

a bavlněnými ozdobami nebo také sušenými ovoci se 

svíčkami, kvůli kterým se někdy vyhořelo. 

Tato doba je už jiná. Stromečky jsou o dost větší, máme 

zlaté a stříbrné střapcovité řetězy, baňky různých barev 

a elektrická světýlka. Stromeček je symbol Vánoc 

a měli bychom si ho vážit. Je to dlouholetá tradice, která 

nechybí v žádné rodině. Představte si Vánoce bez 

stromečku. Je to smutné, že? Buďme rádi, že ho máme. 

                                      

 

Eliška Gongolová, 7. C
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ZVLÁŠTNÍ VÁNOČNÍ STROMEČKY 
 

Víte, že ve světě někdy nejsou opravdické stromečky? 

Nejsou z jehličí, ale i z lidí, lahví a z jiných materiálů. 

 

        Plastové lahve         Skleněné lahve  
                      

 

 

 

 

 

     Stromeček v Texasu   Stromek v Madagaskaru  
      

 

 

 

 

 

 

                Kostky       Koule  
                               

 

 

 

 

 

                 Lidé  

    

 

 

 
Eliška Gongolová 7. C
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Nad Českem a Polskem proletěl jasný bolid 
Lidé na severovýchodě Česka a jihovýchodě Polska mohli pozorovat velmi jasný bolid. Tento 

bolid byl na obloze k vidění jen 9 sekund a svým jasem se dal přirovnat k měsíci.  

Úlomek vesmírné hmoty vlétl do zemské atmosféry rychlostí 22,5 km/s. V průběhu tření se 

rozžhavil na vysokou teplotu a nechal za sebou stopu dlouhou 187 km.  

Tento úkaz začal nad jihopolským městem 

Praszka a skončil 40 kilometrů nad zemí 

poblíž polského Lubinu. Tento úlomek 

meziplanetární hmoty se před srážkou se 

Zemí pohyboval mezi drahami planet 

Venuše a Jupiter. Úlomky tohoto bolidu 

údajně na zem nedopadly.  

Bolid – označení pro velmi jasný 

světelný jev (meteor). Bolid září 

důsledkem velmi vysoké rychlosti 

a třením o vzduch v pozemské atmosféře. 

Hmota se tedy zahřívá a odpařuje, u velkých bolidů může dojít k výbuchům, které těleso rozdělí 

na více částí. Tento jev je doprovázen tlakovou vlnou, například tzv. Tunguský výbuch, k jemuž 

došlo v roce 1908 na střední Sibiři v povodí říčky Podkamennaja Tunguzka. Tento bolid měl 

průměr cca. 60 m. V okolí místa výbuchu bylo zničeno přibližně 2000 km2  lesů.  

 

Zdroj: novinky.cz                                                                                          Michal Raška, 7. C

 

 

Víte, že … ? 

Nejen ze světa živočichů 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že se velbloudi rodí bez kostí? 

Víte, že vlasy sobů jsou uvnitř duté? 

Víte, že všechen hmyz má 6 nohou? 

Víte, že zlatá rybka má paměť jen na 3 

vteřiny? 

Víte, že žáby nepolykají s otevřenýma 

očima? 

Víte, že žáby nepijí, ale absorbují vodu 

přes kůži? 

Víte, že žirafy nemají hlasivky? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že žirafy si čistí uši 50cm jazykem? 

Víte, že žirafy spí jen 1-12 minut denně? 

Víte, že život mouchy domácí trvá 10-25 

dní? 

 

Víte, že havajská abeceda má jenom 12 

písmen? 

Víte, že horká voda zmrzne rychleji než 

studená? 

Víte, že hroznové víno v mikrovlnné troubě 

exploduje? 

Víte, že Isaac Newton vynalezl kočičí 

dvířka? 

Víte, že jazyk je nejrychleji uzdravující se 

část těla? 

Víte, že každý rok se v restauracích sní 

miliarda šneků? 

Víte, že při úderu blesku může teplota 

dosáhnout až 30 000°C? 

Michal Raška, 7. C
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BROUČCI 
 

Berušky, mravenci a další broučci už šli spát. 

Našli si pelíšek třeba pod listem, v dutině stromů nebo v nějaké díře. Například 

mravenec má mraveniště a beruška může vlézt pod lístek. Ale co takový brouk, 

který je dvakrát větší? Má to těžší, že? Představte si, že je beruška velká jako malý 

knoflík ale třeba takový Titanus giganteus, který je velký jako dva hrnky, tak to 

je rozdíl, co! Titanus giganteus je největší brouk, který měří 22 centimetrů 

a vyskytuje se v Jižní Americe. Tento brouk si na spaní asi nehledá malý lístek, 

ale raději si vleze pod auto. Takových brouků je ale víc. 

 

Titanus giganteus – 22 cm  
                                                                             

 

 

 

                                                                                                              Beruška 

                                                                         Slunéčko sedmitečné –10 - 11 mm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goliathus regius – 12 cm 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliška Gongolová, 7. C
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FOBIE 
Fobie je strach s chorobným a bezdůvodným strachem z věcí, situací nebo lidí. Tento 

strach může být ochromující. U fobie jsou typické příznaky jako bušení srdce, pocit 

na omdlení a pocit ohrožení. 

Aichmofobie: je strach z ostrých předmětů. Patří mezi nejrozšířenější druhy fobií. (Je to 

vrozený reflex), ale u aichmofobie se jedná o nepřirozený - přehnaný strach z ostrých 

předmětů. Jedná se například o jehly, nůžky, špičaté konce deštníků a ostrý hrot pera. 

Bibliofobie: e chorobný strach z knížek. 

Coulrofobie: je přehnaný strach z klaunů. 

Coulrofobií většinou trpí děti, dá se ale i pozorovat 

mezi staršími dětmi a dospělými. Strach získávají 

většinou z osobní negativní zkušeností s klauny nebo 

z negativního obrazu klaunů z televize. Trpí jí 

například známý americký herec Johnny Depp.  

Didaskaleinofobie: je strach z chození 

do školy.  

Fobofobie: je strach z vlastního strachu. 

Hematofobie:  je strach z krve nebo pohledu na krev. Patří mezi nejčastější druhy fobií. 

Postižený si uvědomuje nesmyslnost svého chování, ale sám to nedokáže ovládnout. 

Klaustrofobie: je strach z uzavřených nebo omezených prostorů. Pro klaustrofobiky jsou 

kritická především místa jako výtahy, letadla, vlaky. Tato choroba se může projevovat 

pouhými pocity nejistoty, ale také třeba silnými záchvaty. Strach nemusí být pouze 

z pohybujících se prostorů (vlak, letadlo, výtah...), ale také např. z jeskyní, tunelu, malých míst. 

Nyktofobie: je chorobný strach ze tmy. Nejde o běžný strach ze tmy, kdy se tělo přirozeně 

cítí v nebezpečí, protože jeho hlavní smysl, zrak a s ním spojená obrana spočívající v tom, že 

ví o nepříteli. Jde o takový strach ze tmy, kdy člověk nemůže jít v noci spát, v extrémních 

případech dostane hysterický záchvat, když třeba večer dojde k výpadku proudu.  

Ofidiofobie: je strach z hadů. Řadí se mezi zoofobie, jež jsou způsobeny zvířaty. 

U lidí postižených ofidiofobií vyvolává pohled na hady pocit úzkosti a strachu a nezáleží 

na tom, zda je v teráriu, televizi, na fotografii či při setkání ve volné přírodě.   

Nela Znamcová, 7. C                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                                                                                 Zdroj: wikipedie 
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Sváťovy pokusy 

Do redakce TAMTAMU přišla zajímavá návštěva. Do dveří vstoupil 

neznámý kluk a paní učitelka nám řekla, že se jmenuje Sváťa Čech 

a předvede nám pokusy: 

1. Prvním pokusem jsme zjišťovali, jakou váhu unese lidský vlas. Sváťa poprosil o vlas. Sváťa 

darovaný vlas přilepil ke kelímku z obou stran a použil závaží z fyziky, aby vyzkoušel, kolik 

unese. Nejdříve použil závaží o váze 25 g. Vlas 

závaží unesl. Potom závaží vyměnil za 50 g. 

Vlas váhu unesl, ale při 75 g to neunesla páska, 

která vlas držela na kelímku. Sváťa ještě 

požádal o více vlasů. Zkusili jsme to se dvěma 

vlasy. Jakmile se podařilo darované vlasy 

ke kelímku přilepit, pokračovali jsme se 100 g. 

Vlasy vydržely. Potom jsme zátěž zvýšili 

na 120 g, vlasy pořád držely. Praskly až při 

váze 150 g. Nakonec jsme chtěli zjistit, kolik unese 10 vlasů a zjistili jsme, že 10 vlasů unese 

400 g.  

2. Druhým pokusem jsme ověřovali vodivost 

lidského těla. Sváťa chtěl, abychom si stoupli 

a chytli se za ruce. Podal 2 dráty, které byly 

napojeny na zvukový strojek, těm, kteří byli 

na konci a ... najednou ... úúú ááá vodivost se 

potvrdila. Ze strojku se ozývalo mručení 

a bručení. 

 

3. Difuze (pronikání částic mezi jiné částice) 

Sváťa naplnil sklenici vodou až po okraj. Vzal 

odličovací kolečko a položil ho na vodu. Potom 

dal na lžičku pár zrníček hypermanganu a 

nasypal je na odličovací kolečko. Najednou se 

objevily ve vodě zajímavé obrazce - čárka, ufon, 

větvička s bobulemi... Potom barva klesla ke 

dnu a udělala fialovou kaňku. Nakonec Sváťa 

potopil kolečko na dno, zamíchal a celá sklenice 

se zbarvila do fialova. Částice hypermanganu se promíchaly s vodou. 

Tak to byl poslední pokus. Ahoj. 

Vendula Mohylová, 6. C
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Soví Vánoce 
 

Jaké mají sovy 

Vánoce?  

Můžeme se o tom jen 

dohadovat, ale stejně 

má každý svoji 

pravdu a o té mé jsem 

se rozhodla 

povyprávět. Sovy 

Lusy, Sáňa, Ája, Kája 

a Joe.   

Jsou Vánoce, všude 

plno sněhu a ledu. 

Lusy a Joe se probudí, 

dneska jsou Vánoce! 

Juchů!!! Tím křikem 

probudil Joe Sáňu 

a Káju. Ája jen něco 

zamumlala, znělo to 

jako: „Mami, nech mě 

spát, já nechci do 

školy, neumím 

matematiku.“ „Ájo, 

dneska jsou Vánoce, 

do školy nejdeš,“ 

řekla Kája. Ája 

vyskočila z postele, 

jako by ji něco koplo 

do peří. Za chvilku 

bylo odpoledne 

a sovičky psaly 

sovímu Ježíškovi. 

Lusy si přeje myšku 

na dálkové ovládání, 

Sáňa zase soví panenku, Ája plyšáka 2v1, Kája hřeben na různé druhy peří a Joe si přeje kostru 

sovy. Pak daly dopisy na větev, aby si je Ježíšek vyzvedl. Ani se nenadály a už byl večer. 

Slavnostní večeře byla úžasná, na stole byla svíčka, která voněla po jahodách, na jídlo bylo 

kuřecí maso a bramborový salát. Pod talíři bylo slepičí peří. Pak vešly do obýváku a tam byl 

pidi midi stromeček a pod ním myš na dálkové ovládání, soví panenka, plyšák 2v1, hřeben a 

kostra sovy. Pak přišla jejich maminka a řekla: „Haló, škola volá!!!!!!!! 

Najednou si všechny sovičky uvědomily, že to byl jen sen. 

 

Aneta Kubaláková, 5. C 

Foto: Aneta Kubaláková 
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Halloweenská soutěž 

Na přelomu října a listopadu proběhla ve 3. ročnících úplně neočekávaná soutěž. Děti měly 

nakreslit co nejlepší obrázek na téma Halloween. Naše redakce vybrala ty nejkrásnější a jejich 

autory odměňujeme sáčkem bonbonů  
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Nemá ruce, nemá nohy    Ve dne malá jako myš,  

a přeci vrata otvírá.    v noci všechno přerostu, 

(vítr)       když mě vidíš, nevidíš. 

        (tma) 

 

Běžím, běžím, nemám    Stojí krejčí na pasece, 

dech. Přitom ležím na zádech.   tisíc jehel s sebou nese.  

(řeka)       (ježek) 

 

Kdo bez štětce a bez barev   Mám krásnou hlavičku a 

obarví nám celý les.    jednu nožičku, hovím si  

(podzim)      v mechu v lesíčku. 

        (hřib,houba) 

 

Znáte tlustou holčičku ?    Truhláři mě nejlíp znají, 

Nosí žlutou sukničku.    Pěkné dřevo ze mne mají. 

Když jsme ji svlékali     (strom) 

všichni jsme plakali. 

(cibule) 

 

Jedna hlavička, jedna     Bílá jako mléko je, tichem 

nožička. Hlavička když    všechno přikryje. Domy, 

zčervená, konec nožky    auta, stromy lidi nikdo  

znamená.      neuvidí. 

(zápalka)       (mlha) 

 

Otec má tisíce synů,    Lesklé koule na něm visí 

každému čepičku sjedná    a však v zimě nám jen  

ale sobě nemůže.     svítí. 

(dub a žaludy)      (vánoční stromeček) 

 

Píše a píše pro děti, 

zábavné články a hádanky. 

Kdo to je ?       (Eliška Gongolová 7. C)
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Josef Eliáš, Martina Palochová, 6. C
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MARTYHO OKÉNKO 

 

 

 

 

 

 

9. 5. 

2. 3.

8. 4. 6.

7. 1. 10.

     

     

D       

     

      

      

     

      

      

O   R   

Mám otázku: Mám 

bíločerné nebo 

černobílé pruhy? 
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Přiřaď k sobě dvojice: 

1.  3.  5.  7. 

 2.  4.       6.  8. 

 

                                         

 

                                            

            

  

 

 

 

 

 

Eliška Gongolová, 7. C

Tak co bavil(a) ses 

dobře? 

Hej, to mám říkat já! 

Tak zase v dalším díle. 

Loučí se s tebou Alex. 

A nezapomeňte na Martyho! 

Byla pro tebe tajenka těžká? Jestli ne, 

tak by sis mohl(a) troufnout a přiřadit 

k sobě zvířecí dvojice. 
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