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Ahoj! Vánoce jsou za dveřmi, a to znamená, že je tu zase zima a s ní také 

přichází další číslo Tamtamu. Venku je chladno a není se kde ohřát, jedině čtením 

našeho časáku. Nové zážitky, krásné povídky, plno nových a zajímavých článků, 

školní časopis roku, anketa a nesmíme zapomenout na rozhovor s novou paní 

ředitelkou MGR. LENKOU MATUŠKOVOU. Ale ještě něco  - tento rok jsme 

zase získali do Tamtamu nové a vynikající členy, bohužel jsme ale přišli o hodně 

nadané redaktory. Nicméně, abych už to už nezdržovala, za celý Tamtam vám 

přeju krásné Vánoce a ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!  

 

  Školní časopis Tamtam přeje  

  všem čtenářům  

  šťastný nový rok 2017. 

Adél Kopecká 



 

 
Zprávičky 

EXITTOUR (2.stupeň) 

6.10. 2016 na škole proběhl koncert americké 

rockové skupiny EXITTOUR. Ráno členové 

skupiny začali hrát, poté se uskutečnila 

přednáška o Izraeli, bibli,...Potom to Exittour 

rozjeli na max půlhodinovým koncertem. 

 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO 

STROMEČKU (veřejné) 

25.11. 2016 se na náměstí konalo rozsvěcování 

vánočního stromečku...!!!POZOR!!! Tento rok 

tam zpívala i zpěvačka z Prahy...(Monika 

Absolonová)...Byl tam i stánek naší školy 

vystupovala tam i Chasička....(jak to asi vím....?? 

Já jsem tam byla...:) ) 

 

PLANETA ZEMĚ (2. stupeň) 
11.10. 2016 v sálu kulturního domu ve Frýdlantu 

n/O proběhla přednáška o (přesně si nepamatuji– 

Austrálii), bylo to hodně 

zajímavé. A dostali jsme k tomu i dva časopisy... 

 

 

 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ NEBOLI 

„LYŽÁK“ 

Od 9.1. do 15.1. 2017 proběhne lyžařský kurz 

pro 7. ročník. 

Bude to na Bílé...(já tam pojedu  :)  

 

ADAPTAČNÍ PROGRAM 

(6.ročník) 
1. září proběhl adaptační kurz a ten pokračoval 

dalšími dvěma dny (procházka po Frýdlantu n/O, 

muzikoterapie, Bílá - SUN OUT DOOR…) 

V. Závodná, 7. C 

 

9.1 - 16. 1    Lyžařský kurz pro 7.ročník, Bílá 

18. 1.            Přednáška „Netolismus“, 7.ročník, 

                      Renarkon 

6. 2. - 12. 2    Jarní prázdniny 

25. 2.             Ples ZŠ a  SRPŠ 

21.3.              Divadlo J. Myrona—Josef a jeho                                                                                                                 

                      pestrobarevný plášť, 7.ročník 

30. 3.             Přednáška „Zdravý životní styl“, 

                      6.ročník, Renarkon 

30.3.              Přednáška „Drogy“, 7.ročník, 

                      Renarkon 

31. 3.             Přednáška „PPP“, 8.ročník, 

                      Renarkon 

31. 3.             Přednáška „Sexualita“, 9.ročník, 

                      Renarkon 

11. 4.             Kino FnO, 8.-9.ročník 

12. 4              Kino FnO, 6.-7.ročník 

28. 4.             Divadlo J. Myrona—Josef a jeho                                                                                                                 

                      pestrobarevný plášť, 6.ročník 

9. 5 – 26.5.    Testování ČŠI žáků 5. ročníku 

20. 5. – 23.5.  Zájezd do Londýna 

29.6.               Kino FnO - rozloučení  

                      s  9. ročníkem 

                        

 

 

 

...a na co se můžeme těšit? 



 

 
Rozhovor s paní ředitelkou 

Máme novou paní ředitelku. Co jiného nás tedy mohlo napadnout, než  požádat ji o rozhovor.  Na konci 

listopadu jsme se všichni usadili v ředitelně s očekáváním, ale i s velkou trémou . Ta z nás ale brzy 

opadla. Paní ředitelka je totiž moc milá a příjemná a statečně nám na naše všetečné otázky odpovídala. 

No a my vám teď rádi celý rozhovor zprostředkujeme. 

Proč jste se rozhodla právě pro naši 

školu? 

Celou dobu, po ukončení vysoké školy, jsem 

pracovala v Ostravě. Když jsem byla malá, moji 

rodiče začali ve Frýdlantu stavět a když mi bylo asi 

20 let, přestěhovali se tady. Takže do Frýdlantu 

jezdím pravidelně už asi 40 let. Jednou jsem takhle 

byla u rodičů a četla Frýdlantské noviny. Všimla 

jsem si, že je tady ve škole vyhlášen konkurz. Říkala 

jsem si, že by bylo fajn jezdit tady do práce a 

zároveň být blízko rodičů. Frýdlant je krásný. Je to 

městečko pod horami. Když rodiče jezdili na 

dovolenou do Alp, moc se jim líbily malebné alpské 

domečky s truhlíky plnými pelargonií. Chtěli si něco 

podobného postavit v Beskydech a to se jim 

povedlo. 

Jaké byly vaše první dojmy na naší škole?  

Popletené  Velké prostory, hodně lidí, strašně moc 

neznámých tváří, spousta nového. To byly mé první 

dojmy v srpnu, když tady ještě nebyly děti. Hlavně 

se neztratit v té velké škole! Najít tělocvičnu, 

jídelnu, jednotlivé třídy… A když přišlo 1. září, 



 

vůbec jsem si nedokázala představit takový počet 

lidí. 640 dětí! Jak se do té budovy vůbec mohou 

vejít? Když jsem se poprvé potkala s kantory, měla 

jsem fajn pocit příjemné atmosféry. Po pár měsících 

s nimi jsem si jistá, že to jsou lidé na svých místech. 

Svou práci dělají rádi. Je to na nich poznat.  

V čem se liší frýdlantské školy od 

ostravských. A mají naopak něco 

společného? 

Takhle. Když jsem ještě pracovala v Ostravě ve 

škole a dívala se na webové stránky tégéemky, až 

jsem se smála, jak si byly školy podobné. Ať to bylo 

výukou, mimoškolními akcemi, soutěžemi, které se 

pořádaly. A v čem je to trochu jiné? Vy, děti ve 

Frýdlantu, jste takoví otužilejší, sportovnější. Byla 

jsem překvapena, že hned v září se pořádal Den 

zdatnosti, funguje tu turistický oddíl, v tom jste jiní.  

Je tady něco, co byste chtěla změnit? 

Myslím si, že škola funguje dobře. Věci, které bych 

chtěla změnit, jsou pro vás děti méně podstatné. 

Chtěla bych trochu vylepšit a obnovit oblast 

informatiky. Ve škole je 15 interaktivních tabulí, 

v každé třídě dataprojektor, celkem asi 130 

počítačů….. Potřebujeme někoho, kdo by pomohl 

našim kantorům tuto techniku udržovat. Jinak nechci 

nic podstatného měnit. Udržet, co tu je, posílit roli 

žákovského parlamentu. Mimo jiné i zavedením 

projektových dnů na celé škole, např. přijdeme 

všichni v modrém, nebo den účesů, aby se celá škola 

mohla trochu bavit a stmelily se třídní kolektivy. Ale 

jinak opravdu nic podstatného ne, protože škola 

funguje dobře. 

Byl někdo z vaší rodiny taky učitelem? A 

chtěla jste se jako malá stát učitelkou? 

To víš, že jo. Moje maminka byla taky učitelka, 

učila matematiku a fyziku jako já, působila 

v Ostravě a ve Frýdku. A já sama jsem učitelkou 

chtěla být už v dětství. 

Co vás na učitelství nejvíce těší? 

To je jednoduché – mám ráda malé děti. Vždy jsem 

je měla ráda, vždy jsem s nimi chtěla pracovat. Ale 

uvažovala jsem, co učit? Nakonec jsem se rozhodla 

pro matematiku a fyziku a jsem tomu ráda. 

Jak vzpomínáte na svá školní léta? 

Já jsem chodila do školy v Ostravě ve Starém 
Zábřehu. Školu jsem měla vedle domu, takže jsem 

vycházela za pět minut osm, abych to stihla. 
Vzpomínám na ni asi tak jako každý. Nikdo se do 
školy nechodí rád učit, ale kamarády ve škole má rád 

každý. 

Děkujeme za odpovědi na úvodní sérii 

otázek, ale teď teprve přijdou ty důležité 

otázky, otázky „na tělo“. 

 

Dostala jste někdy poznámku? 

Poznámku? Hmm, já jsem byla hodná. Žádnou 

konkrétní si nevybavuji. Snad nějaké za zapomínání. 

Ale kdyby ses mě zeptala na poznámky mých dětí, 

to by bylo něco jiného :) 

A jaké byly? 

(Smích)  Mám dvě  děti, dceru Markétu a syna 

Radima. Dcera hlavně dostávala poznámky za 

pozdní příchod a syn, to byl takové dítko, o kterém 

paní vychovatelka říkávala, že každý den, který on 

přežije a nic se nestane, je zázrak. Protože jsem obě 

děti měla u sebe na škole, tak jsem se některým 

učitelům - kolegům vyhýbala. Co chvíli mi paní 

učitelky říkaly: „ Radim udělal, Radim neměl, 

Radim nenapsal…“ časem jsem se dopracovala 

k tomu, že ostatní děti říkaly mému synovi: „Utíkej 

pryč, mamka jde“! Vloni ale Radim úspěšně 

odmaturoval a snad už vše bude v pořádku. 

Které jídlo nesnášíte a naopak milujete? 

Mám ráda spíše zeleninu a sladká jídla a nejsem moc 

masová. Maso jím, ale nemusím ho mít hodně. 

Nikdy bych ale nesnědla tatarský biftek. Taky moc 

nemusím vnitřnosti. 



 

Vraťme se ještě na chvíli ke škole. 

Používala jste někdy taháky? 

Používala. Hlavně na střední škole. A učila jsem to i 

svého o pět roků mladšího bratra. 

Dostala jste někdy pětku? 

Každý dostal. Dokonce jsem jednou dostala 5+, a to 

z matematiky J Pan učitel dával přepadovky. 

Máte ráda léto? 

Mám ráda léto, ale ještě raději mám jaro. Na jaře 

všechno zelená, kvete, není takové vedro. Mám ráda 

jaro taky proto, že jsem se na jaře narodila. 

Jakou barvu máte nejraději? 

Modrou a zelenou. 

Učila jste se ráda? 

No, kdo se učí rád. Ale na základní škole jsem se 

učit nemusela, zato na střední škole jsem se učila 

učit. 

Barvila jste si někdy vlasy? 

Myslím, že je nutnost každé ženy barvit si po určité 

věkové hranici vlasy. Nikdy jsem ale neměla žádnou 

extravagantní barvu, vždy jen hnědou. 

Jaký předmět jste jako malá měla nejraději? 

Tělocvik. 

Který naopak ne? 

Jazyky.  A nebavilo mě učit se nazpaměť, to mi 

nikdy nešlo. 

Jakou hudbu posloucháte? 

Mám ráda spíše taneční hudbu, pop ale i rockové 

balady. Zpívám si v autě cestou do školy. 

Jaký film máte nejraději? 

Filmy, u kterých si odpočinu. Třeba typu Jak dostat 

tatínka do polepšovny, ale i americké romantické 

komedie. Někdy mám náladu i na špionážní film. 

Nemám moc ráda sci fi. 

A jaké knížky čtete? 

Jéé, na knížky se mě moc neptejte, nejsem zrovna 

příklad vzorného čtenáře. Když si chci odpočinout, 

čtu to, u čeho se nemusí přemýšlet. 

Jaké máte koníčky? 

Kamarádky :) A protože bydlím v domku, často 

pracuji na zahradě. Někdy mě to baví, ale nemohu 

říct, že by to bylo mým koníčkem. 

Chutná vám ve školní jídelně? 

Pro mě je nová možnost vybrat si ze čtyř jídel. 

Takže prozatím chutná. 

Máte nějaké zvířátko? 

Ne, nemám. Moje děti chtěly pejska, ale protože 

jsme pořád někam jezdili, byly by to velká zátěž.  

A když jste byla malá, měla jste nějaké? 

Neměla. Za zvířátky jsem jezdila k babičce. 

Sportujete? 

Vztah ke sportu mám z mládí. Studovala jsem na 

sportovním gymnáziu a hrála volejbal – první ligu 

za Novou Huť. Můj den vypadal tak, že ráno jsem 

měla trénink, pak do školy, odpoledne trénink, něco 

se naučit a spát. Na vysoké škole, asi ve třetím 

ročníku jsem volejbal pověsila na hřebík. Vdala 

jsem se a měla děti. Sport mě naučil brát život tak 

nějak sportovně. A umět se soustředit se na to, co 

právě dělám. A taky mi volejbal přinesl spoustu 

sportovních přátel. 

A ohledně volejbalu bych se chtěla zeptat, 

co vám šlo lépe? Prsty nebo bagr? 

Bagr. Já jsem nebyla nahrávačka, to znamená spíš 

bagr. 

Měla jste někdy nějaký těžší úraz? 

Ne. Ještě nikdy jsem neměla nic zlomeného. Jen 

výron v kotníku. 

 



 

Měla jste trému, když jste šla na naší 

školu? 

Měla a mám ji i teď:) Myslím si, že jít na novou 

školu do nového zaměstnání a nemít trému by bylo 

nepřirozené. Vždy je něco nového a člověk se pořád 

musí učit trému překonávat. 

Jaká je vaše nejoblíbenější květina? 

Žlutá růže. 

Máte nějaký sen, který se zatím nesplnil? 

Nemám žádné extra. Spíš přání. Přála bych si 

takovou obyčejnou věc, aby byli všichni zdraví. A 

také to, co si přeje určitě každá maminka. 

Momentálně, aby moje děti vystudovaly to, co si 

předsevzaly. A potom, až jednou odejdou z domů, 

začnu myslet na sebe a možná i na své sny. 

 

Paní ředitelko, my bychom vám chtěli 
poděkovat, že jste s námi vydržela tento 
rozhovor, a doufáme, že vás to moc 
neunavilo. 

Advent naruby 
Všem, kteří přispěli na zvířátka  

v útulcích, děkujeme!!!



 

Školním časopisem roku se stává… 

Ahojky! V den 1. 12. 2016 se 

skupinka holek: Aďa, Marki, 

Ája, Lea a naše paní učitelka 

Ševčíková vydala na odvážnou 

cestu do Brna. S malými 

batohy a obří svačinkou. Sešly 

jsme se u družiny, kde už na 

nás čekala vyblýskaná 

limuzína – v překladu 

„normální auto“. Nasedly jsme 

a jely. Cestou nám v hlavě 

probíhaly ty nejrůznější 

představy: „Jak asi ten autobus 

bude vypadat?“ „Doufám, že 

tam budou mít něco na pití!“ 

„Co když se mi začne chtít na 

záchod?!“ Mezitím jsme 

všechny v pořádku, s obavami 

v hlavě, ale s úsměvem na 

tváři dojely na nádraží, kde už 

na nás čekala paní učitelka 

s rampouchem u nosu :). Vtom 

náhle, kde se vzal, tu se vzal, 

před očima nám stál autobus. 

Nebyl obyčejný, byl to žlutý 

autobus Student Agency! 

S vytřeštěnýma očima a 

otevřenou pusou jsme vešly 

dál a sedly si. Když se autobus 

rozjel, ani nebylo cítit, že 

jedeme! Byla tam modrá 

luxusní a prostorná sedadla, na 

kterých jsme objevily malé 

tabletky (nebyly to prášečky, 

tak jak to zní, ale dotykové 

televizky.) Díky nim jsme se 

dívaly na „romantické“ filmy a 

poslouchaly písničky, taky tam 

byla wifi! A zdarma tam 

rozdávali čaj, nebo horkou 

čokoládu (na konci cesty jsme 

se chovaly, jakoby ty nápoje 

byly s přídavkem alkoholu :) 

Cestou bylo vidět spoustu 

obchodů a taky cedule „VÍTÁ 

VÁS BRNO“. Zastavily jsme 

kousek od ní a potom tramvají 

– směr (střední škola 

polytechnická), soutěž 

časopisů. Jenomže, když jsme 

tak vesele šlapaly k tramvajím, 

já (Marki) jsem si všimla, že 

nemám čepici. Znělo to asi 

takhle: Holky! Paní učitelko! 

Já nemám čepkůůů! Vždyť 

jsem ji měla! Ohlédly jsme se 

a zrovna odjížděl jeden ze tří 

autobusů. Už jsem mohla jen 

doufat, že moje čepice je v tom 

druhém. Naštěstí byla!  

Tramvaj nás dovezla 

k velikánské budově. (Byla 

nám zima a chtělo se nám na 

záchod.) Vešly jsme dovnitř, 

odložily si bundy a nastalo 

prohlížení jiných školních 

časopisů. Vnukly nám spoustu 

nápadů, takže se máte na co 

těšit! Následovně jsme se 

rozdělily do dvojic a šlo se na 

workshopy. O těch si taky 

přečtěte! Po workshopech si 

každý dal bagetu – byla úžasně 

křupavá a vláčná :) a taky 

malinovku, kolu, nebo něco 

 



 

s ananasem – mňam!  

Když přeskočíme to, jak jsme si 

jídlo vychutnávaly, dostaneme 

se k závěrečnému vyhlašování 

vítěze. Řeknu vám, jak to 

dopadlo. V celé soutěži bylo 

přesně, neuvěřitelných 456 

školních časopisů! 

Bylo to napínavé (jako malé 

kšandy :) 

Náš časák získal 3. místo za 

titulní stranu, a to v celé ČR!A 

dohromady z tolika časopisů, 

jsme se umístili v celé ČR… na 

…..11. místě!!!!! 

Není to nejlepší, ale rozhodně to 

je skvělý pocit a úspěch!! Na to 

asi nezapomeneme! 

Přeskočíme nakupování ve 

velkém nákupním centru Brna a 

musíme jet zpátky domů . 

Cestou jsme si zase užívaly, 

popíjely (čaj), poslouchaly 

písničky, dívaly se na filmy… 

Byl to super výlet. 

Za všechny naše úspěchy 
v celorepublikové soutěži 

školních časopisů, nemůžeme 
zapomenout poděkovat všem, 
kteří se na tvorbě TAMTAMU 

podílejí: 
Paní učitelce Ševčíkové za 
vedení celého časopisu,  paní 

učitelce Šlesingerové za titulní 
strany a vůbec všem, kteří náš 
časopis podporují!  DĚKUJEME 

… 

Smích, pláč, smutek 

Když jsme vešly do místnosti plné našich „zákeřných“ protivníků, sedly jsme si do lavic a začaly 

poslouchat… Samozřejmé je, že se zezadu ozývaly taky jiné hlášky, než ty, co jsme chtěly slyšet. Ale to 

už si určitě dokážete představit! 

Tak teď už ale opravdu k věci. Název tohoto workshopu je „Smích, pláč, smutek“. Možná si říkáte, co to 

vůbec znamená a co byste v tomto workshopu dělali? 

Jeho účelem bylo vyvolat emoce. Učili jsme se, jak rozesmát, nebo naopak rozplakat našeho čtenáře. A co 

to jsou emoce? To se právě dozvíte. Paní lektorka nám říkala, že budeme péct pomyslný dort jako pejsek a 

kočička v pohádce od Josefa Čapka, kde emoce znamenají koření, a informace, které chceme dostat 

z vyvolence, jsou hlavní přísady článku. Ale z dortu, co upečeme, nám nesmí být špatně, proto to 

s kořením (emocemi) nesmíme přehnat, jinak by se čtenáři přesytili, a to by nedopadlo dobře. A proč 

emoce vyvolat? Přece proto, že chceme trochu zapojit ostatní (veřejnost), aby se bavili, a to je opravdu 

dost těžké. Představte si, že byste byli na koncertě a snažili byste se rozesmát celé publikum. Místo 

smíchu by se ale ozvalo třeba „nudááá!“ To už by se kde kdo cítil trapně! 

Nám se tento workshop velice líbil a moc jsme si ho užily!     



 

Publikování vlastních textů 

Tento workshop se jmenuje 

„Publikování vlastních textů“ a na 

přednášku jsme šly já (Ája) a Lea. 

Byla rozdělena na 2 části. 1. část 

byla „Nejčastější chyby v češtině“. 

Pro některé by to mohla být nuda, 

ale určitě se někdo najde, koho by to 

zaujalo. Například: Jezte děti! Má to 

2 významy. Zkuste se nad tím 

zamyslet. Je to rozkaz, že mají jíst 

děti (teda nás)?   Nebo děti mají jíst 

(třeba oběd) . Jezte, děti.  

2. část byly „Básničky“. Jednomu 

spisovateli (nevíme, jak se jmenuje), 

slíbila babička, když byl malý, že 

mu dá jablíčko. Jenže na to 

zapomněla a jablíčko snědla. Začal 

babičce „nadávat“: „Škaredá 

babička, ukradla jablíčka.“ Bál se, 

že dostane výprask, a nestalo se. 

Všichni mu tleskali. A víte, proč? 

Protože dvouleté dítě skládá verše. 

Tímhle tato přednáška skončila :). 

Potom jsme šly na svačinu a shodly 

jsme se, že v češtině jsme začaly mít 

ještě víc rády literaturu a sloh.  

M. Jurečková, A. Kubaláková, L. Pustějovská,  

A. Kopecká, 6. C 



 

Jak se cítí prvňáčci ve škole? 

„Crrrrrrrr! Crrrrrrr!“ Co to 

slyšíme? To je přeci zvonek, který 

volá děti zpět do jejich lavic! 

Tento zvuk, my všichni, kteří jsme 

navštěvovali, nebo navštěvujeme 

školu, dobře známe, ale pro děti 

z první třídy to je něco nového, 

protože ho poznaly až 1. září.  

Pro prvňáčky je to velký den. 

Většina dětí, která do 1. třídy 

nastupuje, se do školy těší, i když 

přesně neví, co je vlastně čeká. 1. 

září jsme se tedy vydali do 

tajuplných prostor nejnižšího patra 

a zeptali se jich na několik 

záludných otázek. V tomto článku 

se dozvíte odpovědi na některé 

z nich a také se dozvíte, co 

nejmenší návštěvníci školy 

očekávají a co si myslí o 

nadcházejícím školním roce a 

vůbec o celé škole.1. září jsme 

tedy vešli do tříd našich 

nejmenších žáků, a zeptali jsme se 

jich tedy na pár „zákeřných“ 

otázek. A na co všechno jsme se 

tedy prvňáčků ptali? 

První otázka zněla následovně: 

„Těšil/těšila ses do školy, nebo ses 

bál/bála?“ 

Většina dětí se nejenže těšila, ale 

dokonce byla školou nadšená. Co 

v nich probouzelo takové nadšení 

a radost? Mnoho dětí se těšilo na 

své paní učitelky (zde je vidět, jak 

jsou známí naši obětaví a milí 

vyučující). Nesmíme opomenout 

ani paní družinářky, i na ty se děti 

těší. Většina prvňáčků se také 

nemohla dočkat učení. Byli 

zvědaví zejména na český jazyk 

nebo matematiku. Kromě toho se 

děti těšily také na výtvarnou 

výchovu. Jedna dívenka se 

dokonce těšila na fotbal.  

Dále jsme se prvňáčků zeptali, jak 

si učení vůbec představují. 

Většina dětí neměla příliš jasnou 

představu, avšak jeden chlapec 

viděl učení docela jednoznačně. 

Nejdříve bude lehké, potom 

střední a nakonec těžké. Poslední 

otázka, kterou jsme prvňáčkům 

položili, zněla takto: „Co bys 

chtěl/chtěla na škole změnit?“ 

Většina žáků nechtěla změnit nic, 

několik dětí však prohlásilo, že by 

uvítalo možnost schovat si věci do 

skříněk. Nejzajímavěji zněl nápad 

přemalovat školu na fialovo. J 

Na závěr bychom chtěli poděkovat 

prvňáčkům, že se nebáli a 

odpovídali nám na naše otázky. 

Také jim za redakci Tamtamu 

přejeme mnoho úspěchů 

v nastávajícím školním roce. 



 

Po měsíci u prvňáčků 

Po měsíci jsme se šly znovu zeptat 

prvňáčků na pár otázek. 

Odpovídaly nám dvě šikovné děti, 

Patrik a Dominika. Jejich 

odpovědi byly někdy hodně 

zábavné i zajímavé, a jestli vás to 

zaujalo, tak se můžete s chutí 

pustit do čtení. 

Naše malinká skupinka vstoupila 

do 1 B. Poprosili jsme paní 

učitelku, aby nám na chvíli půjčila 

dva vzorné žáky (kluka a holku). 

Všech nás pět se usadilo na 

pohodlnou lavičku a dvě židle, 

pak začalo zpovídání. „Jak dlouho 

jste ve škole?" a odpověď byla: „2 

roky." Prvňáčci a dva roky. „To 

zní velmi zajímavě." „A jaká paní 

učitelka vás učí?" Odpověď zněla: 

„Rrrrrrr“. Tuhle paní učitelku 

určitě znáte. „Zlobila se na vás 

někdy paní učitelka?" „Ano, 

protože kluci jsou hluší. A tak 

paní učitelku neslyšíme :) „A jak 

jsou na tom holky?“ „Docela 

dobře, až na jednu holčičku, která 

mě dvakrát bouchla do kuliček." 

Při této odpovědi jsme se začaly 

tak smát, až jsme se popadaly za 

břicho. Po smíchu se znovu přešlo 

na výslech. „Líbí se vám ve 

družině?" „Paní družinářka na mě 

někdy zařve, ale já to neslyším, 

kvůli té mé hluchotě." :-) „Chodíte 

na obědy? Pokud ano, co vám 

nejvíce chutná?" Dohromady se 

oba dva shodli, že jim nejvíce 

chutnají špagety a rajská polévka. 

A ještě jsme se vrátili k 

vyučování. „Jaký předmět máte 

nejraději?" „Tělocvik, protože 

cvičíme, a čtení neboť umím číst." 

Najednou jsme uslyšeli zvonek a 

naše nevelká skupinka se musela 

rozejít do svých tříd. Tím skončil 

rozhovor s Dominikou a Patrikem. 

Lea Pustějovská, Aneta 

Kubaláková, 6. C 

SOUTĚŽ                                          Každý je originál                                           SOUTĚŽ 

 Vyrob vtip! 

Ahoj! Je tady věc, která v našem Tamtamu ještě nebyla… Pro každého alespoň se špetkou fantazie a 

humoru! Tři nejlepší nápady budou poctivě odměněny! 

Vyrobte vtip, tedy nakreslete a popište jej tak, aby byl originální a vtipný! Vaše návrhy odevzdávejte i 

s vaším podpisem a třídou do naší TAMTAM schránky.              (nakreslila Kristýnka Nováková, 4 A) 



 

 
Adapťák 6. tříd 

Je 7. 9 a my (6. A., B a C), 

vyrážíme na Lubno, lépe řečeno 

na letiště. Cestou jsme zastavili u 

Alberta, tam nám paní učitelky a 

pan učitel Strangfeld vysvětlili hru 

BOMBA, kterou budeme hrát celý 

výlet. (Vysvětlení: když někdo 

zakřičí bomba / křičí jen učitelé/ 

tak si všichni musí lehnout na 

zem). Neušli jsme ani 2 kilometry 

a zase na nás čekala další napínavá 

hra, tentokrát byl úkol najít 8 věcí: 

podkovu, tisícovku, šnečí ulitu, 

šišku, jedlou houbu, tohle jsme 

hráli celou cestu na letiště ovšem 

ve skupinách. Naše třídy 

pokračovaly v cestě až do té doby, 

než jsme našli nemalou louku na 

nemalou zábavu. Každá třída se 

rozdělila na skupiny (kluky a 

holky) hned jsme začali hrát hry. 

O 30 minut později  jsme dorazili 

na letiště  a tam se všichni 

nasvačili. Cesta zpátky probíhala 

v klidu, ale přesto se neobešla bez 

hry. Zahráli jsme si sochy. Tak 

vypadal první den adapťáku.  

Druhý den. Je ráno a my jdeme 

jako obvykle do školy, ale s jiným 

učebním plánem než vy. Celý den 

jsme se neučili. Naše třídy hrály 

hry a měli muzicírování. 

Muzicírování bylo takové 

relaxační. Zpívání, hraní na bubny 

a další nástroje, také poslouchání 

nečeských nástrojů -  tak nějak 

vypadal druhý den adapťáku.  

Vidíte ty autobusy před školou a 

nás, jak do nich nastupujeme? No 

jo, jedeme na Bílou. Tam nás 

čekaly různé disciplíny. A my vám 

tři předvedeme. Jako první - opičí 

dráha. Celou dráhu jsme museli 

rychle proběhnout, počítal se nám 

totiž čas. Další bylo střílení pusou 

na terč, někteří se dokonce trefili 

do středu terče. Nejvíce zábavy 

jsme si užili na lodičkách. Utvořili 

jsme dvojice a vlezli jsme do 

lodiček, museli jsme totiž proti 

sobě soupeřit. V ten den bylo 

horko, a tak jsme všichni chtěli do 

té vody skočit -  bohužel to nešlo. 

Tak alespoň jsme po sobě stříkali 

vodu.  A kvůli tomu si několik lidí 

cestou zpátky nemohlo ani 

v autobuse sednout. To byl třetí a 

poslední den adapťáku. A to je 

taky konec našeho vyprávění o 

jednom skvělém začátku školního 

roku. 

A. Kubaláková, A. Bukvová, 6. C                                                                                                                                 

Sport, muzika, příroda a hlavně zábava! Tak vypadal adaptační kurz pro šesťáky 2016/2017. 7. 9 - 9. 9,  

v tyto dny se adapťak uskutečnil. A pro ty, kteří s námi nemohli být, máme malou ochutnávku z našich 

výletů. Ve středu jsme v přírodě hledali různé věci, například tisícovku. Čtvrtek patřil muzice, ale ne 

ledajaké. Pátek -  olympiáda na Bílé -  tak odtud jsme se vraceli skoro všichni mokří. Více se dozvíte 

v článku. 



 

 
Nicholas Winton 

Nedávno byly osmé a deváté třídy naší  školy na promítání filmu a přednášce o Siru Nicholasi 

Wintonovi.  

Nicholas Winton byl britský podnikatel, který v roce 1939 zachránil přibližně 669 židovských dětí před 

odjezdem do koncentračního táboru tak, že všem 669 dětem zakoupil jízdenky na vlak do Velké Británie, 

kde se o ně později staraly rodiny. Sám Winton tento úkon nepovažoval jako něco výjimečného, a tak se o 

tomto činu svět dozvěděl až v roce 1988, kdy byly zveřejněny fotografie seznamu zachráněných dětí. Ve 

stejném roce zorganizovala historička Elizabeth Maxwellová setkání Wintona s tzv. Wintonovými dětmi 

v pořadu BBC „That’s Life“.  

Winton za tento hrdinský čin získal spoustu ocenění, mj. také Řád Tomáše Garrigua Masaryka a také Řád 

britského impéria. 

Winton zemřel 1. července minulého roku ve věku 106 let. 

Michal Raška, 8.C 



 

 
Sportovní kurz 9. tříd 

Tím bychom vlastně mohli 

skončit, ale tak jednoduše to 

nelze. Byly to pro nás 

úžasné 3 dny plné 

adrenalinu, srandy, zábavy a 

her. Veškeré aktivity byly do 

detailu rozpracovány našimi 

animátory, kteří si nás pro 

náš větší prožitek rozdělili 

do 3 skupin. Každý z nás, 

podle toho jak odvážného 

měl ducha, mohl zdolat 

bungee - skok do prázdna, 

bungee running, skoky na 

trampolíně, 12 metrovou 

horolezeckou stěnu, průlez 

visutými lany ve výšce 12 a 

16 metrů, lukostřelbu. 

Bombou ovšem byla army 

game, kdy jsme si ve volném 

terénu mohli zkusit pravé 

vojenské nasazení 

s elektronickými zbraněmi. 

Kluci na celé čáře vyhráli, i 

když děvčatům, ne vždy 

čestně, pomáhal pan učitel 

Kudělka.  

Hra na pašeráky první večer 

nebyla nejhorší. Ale co bylo 

zničující, byla noční stezka 

odvahy. Přesně o půlnoci 

nás paní učitelka Suchanová 

Sportovní kurz 2016   

Kdy:  28. – 30. 9. 2016  

Kde:  Stará Ves u Rýmařova  

Kdo:  60 deváťáků ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí a 4 učitelé  

Počasí: luxus  

Strava: perfektní  

vyhnala ven s tím, že venku 

budou čekat víly a skřítci. 

Čekal tam pan učitel 

Strangfeld, který nás 

nasměroval do lesa.  Všichni 

jsme si hráli na hrdiny, ale 

popravdě – příjemné to 

nebylo. V noci, do lesa, přes 

potok, bez baterek. Slečna 

učitelka Šlesingerová a pan 

učitel Kudělka nás tam taky 

řádně vylekali.   

Druhý večer diskotéka. Tak 

tam jsme si taky dali do těla. 

Animátor Honza pouštěl naše 

oblíbené „vypalovačky“. 

Nedalo se netančit. A celý 

večer vyvrcholil hrou 

s ohňovými loučemi. Program 

našich animátorů.  

Při odjezdu domů jsme si 

chtěli říct: „Tak čau příští 

rok!“ Ale to už nepůjde, už 

budeme někde jinde. Ale 

nezapomeneme. 

Veliký dík patří především 

panu učiteli Kudělkovi za 

perfektní organizaci kurzu, 

dozírajícím učitelům a 

animátorům. Příští rok zase ve 

Staré Vsi, budoucí deváťáci. 

Mgr. H. Suchanová 



 

 
Anketa 

V listopadu jsme se rozhodli, že si prozkoušíme naše frýdlantské spoluobčany a zjistíme, zda si ještě něco 

pamatují ze základní školy. Myslíme si (teda p. uč. Ševčíková si myslí), že otázky, které jsme vymysleli, 

jsou ty nejzákladnější a měl by si je pamatovat každý. No řekněte sami: 

1. Co je to Ludolfovo číslo? (Matematika - pí, 3,14) 

2. Vymyslete větu pouze o základní stavební dvojici, tedy podmět a přísudek. (Český jazyk -např. 

Petr čte.) 

3. Kdy byla založena Karlova univerzita?  (Vlastivěda, dějepis - 1348) 

4. Na jaké dvě základní skupiny se dělí živočichové? (Přírodověda - bezobratlí, obratlovci) 

5. Jaká je chemická značka vodíku?  (Chemie - H) 

Hm, některé odpovědi byly poněkud zvláštní, některé pobavily, ale nakonec každý dokázal odpovědět 

alespoň na jednu otázku správně.  No a neznámá paní učitelka věděla dokonce všechno. Aby ne :) 



 

Žena, 60, důchodce 

ČJ: Jablíčko zelené. 

M: 3,16 

VL: 19.st. 

CH: O 

PŘ: savci a ti, co mají ty vajíčka a 

tak  

Žena, přes 40,učitelka 

ČJ: Pes štěká. 

M: 3,14 

VL: 1348 

CH: H 

PŘ: obratlovci a bezobratlí  

Žena, 35, učitelka ve školce 

ČJ: Člověk kř ičí. 
M: 3,14 
VL: 1548 

CH: CA 
PŘ: obratlovci a bezobratlí 



 

 
Výlet do Muchovic na huculy 

Výlet do Muchovic na huculy 

Já, spolu s mou rodinou, jsme se vydali 

na výlet do Muchovic, abychom si 

vyzkoušeli jízdu na huculovi. Když 

jsme dojeli a vystoupili z auta, přišla 

nás přivítat zvířata. Dva psi a jeden 

kocour. Doprovodili nás až k místu, 

kde byli uvázáni koně. 

O chvíli později přišla průvodkyně 

Šárka, která každému z nás vybrala 

koně, na kterém pojede. Dala nám 

instrukce, jak je přimět k jízdě nebo k 

zastavení. Koník na kterém jsem jela, 

se jmenoval Jasmín, za mnou jel můj 

bratr s koněm Úplňkem. Moje sestra 

dostala koně Juráše a mamka jela na 

Princi. Můj taťka šel vedle nás, 

protože všichni koně na něj byli moc 

malí. V průběhu jízdy nám Šárka 

popisovala stromy a rostliny. 

Vyprávěla nám historky o zvířatech, 

která v bukovém pralese žijí. Cesta 

trvala přes jednu hodinu. Chvíli jsme 

šli pralesem a později jsme přešli na 

asfaltovou cestu. Potom jsme zabočili k 

řece, přešli ji a došli až na louku. Tam 

jsme se rozcválali a doběhli až k místu, 

odkud jsme vyrazili. 

Když jsme seskočili z koníků a pomalu 

se s nimi rozloučili, Šárka nám ukázala 

mláďátka. Šli jsme se podívat na 

hříbátko Maju. Byla malá, světlá a 

měla hebkou srst. Viděli jsme i tři 

kočičí zvědavé chlapečky. Byli moc 

roztomilí a proto jsme si s nimi udělali 

pár fotek. Rozloučili jsme se, 

poděkovali jsme a nastoupili do auta. 

Cestou domů jsem si celý den 

přehrávala, protože jsem zažila 

spoustu zážitků a doufala, že toto místo 

navštívíme znovu. 

Naše spolužačka Fany Březinová z 6. C s rodinou zavítala do 
Muchovic, aby vyzkoušela zdejší jízdárnu a projela se na huculovi lesy 
a loukami v údolí potoka Mazák. 



 

Zajímavé a někdy 

vtipné otázky, na 

které někdy 

nemůžete najít 

odpovědi. 

Je něco z poloviny plné 

nebo prázdné? 

Když super-lepidlo lepí 

vše, proč ne vnitřek 

tuby? 

Jak se řidič sněžného 

pluhu dostane ráno do 

práce? 

Když je kukuřičný olej 

z kukuřice, z čeho je 

tedy dětský olejíček? 

A nakonec otázka, 

která trápí vědce už 

několik let na celém 

světě. Dokážeš na ní 

najít odpověď? 

Co bylo první, vejce 

nebo slepice? 

 Aneta Kubaláková, 6. C 

Jste si jistí, že víte všechno? 

… jen 6 % lidí na naší zemi umí plynně 

hovořit třemi, nebo více jazyky? 

 

… nátěr Eiffelovy věže má podobnou 

hmotnost jako 10 slonů? 

 

… na pólech planety Uran trvá den 42 

let? 

 

… kdyby měli lidé stejně dobrý zrak jako 

orel, viděli by mravence z deseti-

patrové budovy? 

 

… na planetě Venuši jsou hory pokryty 

sněhem? Tento sníh však není z vody, 

ale ze železa. 

 

… leváci lépe ovládají dělat více věcí na 

jednou? 

 

… v mozku nejsou receptory bolesti? 

Takže operace mozku by vás 

nebolela. 

 

… koně nemohou zvracet? Proto je 

nepřekrmujte. 

M. Jurečková, 6. C 



 

 
Rozhovor s baletkou 

Naše nová redaktorka Zuzka Dudková z 5. B ráda tančí. A nejenom že 

ráda tančí, ona se dokonce učí tančit v  umělecké škole! Asi ji to hodně 

baví, když se rozhodla prostřednictvím rozhovoru nás seznámit se svou 

paní učitelkou Hanou Čihánkovou. Takže - chcete-li se dozvědět, co 

 Kdy a jak jste začala s baletem?  

S baletem jako takovým jsem začala, 

až když jsem nastoupila na 

Janáčkovu konzervatoř v Ostravě do 

tanečního oboru. Předtím jsem však 

navštěvovala ZUŠ E. Rundy v 

Ostravě pod vedením paní učitelky 

Miencelové. 

Co nebo kdo vás k baletu přivedlo, 

přivedl?  

 K baletu mě přivedla paní učitelka se 

ZUŠ jen tak mezi řečí mi navrhla, 

jestli bych nechtěla v lednu zkusit 

přijímací zkoušky na Janáčkovu 

konzervatoř, že jsem talentovaná a 

byla by to škoda nezkusit. Tak jsem 

tedy 

šla, vůbec jsem nevěděla, co to 

obnáší a ještě večer před přijímacím 

řízením jsem hystericky plakala na 

zemi svého dětského pokoje, že mě 

určitě 

nevezmou, když neumím "šňůru" a 

ani "provaz". A přeci vzali!!! :-)  

Poprvé jsem na jevišti dostala květiny 

ještě když jsem vystupovala na 

ZUŠ, bylo to v představení O kohoutkovi 

a slepičce - byla jsem hlavní 

slepička. Cítila jsem se hrdě!!  

Kdy jste poprvé dostala na jevišti 

květiny?  

Věnoval se baletu i někdo z rodiny?  

Baletu se v naší rodině nikdy nikdo 

nevěnoval. Jediné, co vím je, že 

můj dědeček inklinoval k umění. Uměl 

hrát téměř na každý hudební nástroj. 

Maminka říkala, že umělecké cítění mám 

určitě po něm a tomu i věřím, 

protože ona samotná je ráda, když trefí 

správnou stranu. :D  

Co vás v životě baletky/tanečnice 

nejvíce zklamalo?  

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak 

osobně zřejmě nic. Možná jen fakt, že 

spousta lidí si myslí, že balet je jen 

"hopskání", přitom je to neskutečná 

dřina, denně jsem trávila 7 hodin na 

tanečním sále. Výuka nám začínala v 7 

hodin ráno a běžně před 19 hodinou 

večer jsme končili, totálně vyčerpaní a 

to od 6. třídy ZŠ až do maturity. Chodila 

jsem dobrovolně cvičit i v 

soboty.  



 

Jaká byla vaše nejlepší taneční role?  

Nejlepší taneční role bylo obsazení do 

pas de deux - (čte se pa d dé) 

baletu Paquita - (čte se Pakita), dostala 

jsem hlavní postavu, s tímto jsem 

i absolvovala na konzervatoři s mým 

spolužákem, který je dnes sólistou v 

Národním divadle v Praze. A poté jsem 

v Bratislavě byla obsazena do mnoha 

hlavních rolí.  

Vystupovala jste i v zahraničí?  

Jelikož jsem po studiích na 

konzervatoři pokračovala na Vysoké 

škole v Bratislavě, při které jsem 

tančila, tak ano. Takže nejvíce v 

Bratislavě, místy i ve Vídni.  

Musela jste držet nějakou dietu?  

Dietu jsem nikdy žádnou držet 

nemusela, dokonce jsem měla největší 

svačiny z celé třídy a často jsem ještě 

měnila svou svačinou za jinou. 2x 

denně jsem snědla 3bitku - na energii. 

Nikdy jsem nepřibírala, to přišlo až 

v pozdějším věku. Ale ani dnes 

nedržím žádné diety. Ani bych to 

nezvládla!!!  

Ještě na škole jsem si na generálce 

ukopla palec na levé noze, týden na 

to jsem jela na soutěž do Brna a 

zmražovala jsem si ho takovým 

speciálním 

sprejem pro sportovce, aby mě nebolel, 

jelikož ve špičkách se stojí jen na 

palcích.  

Stal se vám při vystoupení nějaký 

úraz?  

Až po soutěži jsem šla na rentgen a tam zjistili, že mám 

"naštíplou" kost, už jsem to nedokázala vyléčit a dodnes mě 

to pobolívá při větší námaze. No a pak na ZUŠ ve Frýdlantu, 

jsem si přetrhla kolenní vaz. A to mě odrovnalo na 6 měsíců!!  

Na jakých školách jste vyučovala nebo vyučujete tanec?  

Vyučovat jsem začala na Slovensku, první na jedné soukromé 

ZUŠ v Lozorně - taneční obor, posléze krasobruslařky z 

Bratislavy. Pak jsem začala učit na Taneční konzervatoři E. 

Jaczovej v Bratislavě a současně i na konzervatoři v Trnavě. 

Dnes učím již na české půdě a to na ZUŠ ve Frýdlantu a na 

Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Učení mě moc baví, jen by 

mohly děti VÍCE poslouchat!!! :-)  

Zuzana Dudková, 5. B 



 

 Proč se smějí nemluvňata 

Tohle asi moc častá otázka nebude, ale budete se možná divit proč. 

Ti z vás, kteří mají doma malého sourozence, se po přečtení tohoto malého článečku, možná přestanou 

tolik snažit s rozesmáváním bratříčka nebo malé sestřičky. 

Často nám to vůbec nepřijde a ani si na to nepamatujeme. Naši maličcí miláčci 

se smějí proto, že když se narodí, vidí celý svět vzhůru nohama. Takže i nás!  

Představte si očima nemluvněte, jak visíme na koberci, který je mimochodem 

na stropě, hlavou dolů a třeba vysáváme. Nebo si myjeme zuby, cvičíme, 

pijeme a jíme z talíře vzhůru nohama. 

Jako netopýří rodinka :) 

P. S.: Když máš zrovna záchvat smíchu a nevíš, čemu se to vlastně směješ, vracíš se do dětských let :) 

M. Jurečková, 6. C 

Dopis 

Milý Michale,   

 

Nebudeš mi ani věřit, když ti napíšu, co se mi včera stalo. Ale našim to raději nevypravuj, měli by o mě 

strach. Tak tedy poslouchej:  

Začalo to jako běžný den. Šel jsem koupit nějaké rohlíky a máslo (bylo ve slevě), kde jinde než 

v Kauflandu. Když jsem přišel domů, tak se začaly dít divné věci. Chci si uvařit něco k snědku. Jdu do 

sklepa, a co se nestalo? Před očima mi zmizely zavařené okurky. Naštěstí jsem si v obchodě všiml, že jsou 

tyto okurky v akci jen za 29,90kč. Takže jsem musel zpět do kaufu. Ale naneštěstí bylo zavřeno, protože 

vzduchem lítaly okurky. Tak jsem jich pár nachytal. Šel jsem domů a už jsem chtěl volat rodičům, jaký 

dobrý obchod jsem udělal. Cestou do sklepa se mi před očima zjevila a vynořila se z podlahy babička 

Marry s velkýma očima. Nečekal jsem to. Pak mi nabídla švestku. Vzal jsem si a hned ochutnal. V tu 

chvíli se mi zatočila hlava a spadl jsem na zem. Ocitl jsem se v minulosti. A vše začalo od znova, teď to 

běží už 14 dní dokola a nejde to zastavit. Doufám, že ti ten dopis přijde a že se ještě někdy uvidíme. 

Tvůj navždy žijící a milovaný Luboš Piškot. 

P. S. Už se jmenuju Heřman, papa odepiš! 

6.C 



 

Módní policistka 

Podzimní a zimní tipy 

Jdeš do školy a nechceš, aby na tobě každý poznal, že se nudíš k smrti? Tak to alespoň zkus 

vylepšit svým outfitem – a s tím ti můžu poradit! 

Například v bílém tričku, černém saku a černých džínách budeš vypadat chytře a naopak v 

růžovém tričku a bílých džínách, budeš vypadat uvolněně. 

Vyzkoušej také károvanou košili a černé kožené kalhoty. Někdy stačí i hezké tričko s 

potiskem a obyčejné džíny, a když jdeš se školou do divadla, tak zkus černou delší sukni a 

bílé tričko s krátkým rukávem, černou sukni si dej do pasu, to ti prodlouží nohy a bílé tričko 

povytahuj ven, věř mi, bude to vypadat lépe, dále můžeš outfit doplnit barevným šátkem. 

Five Night's at Freddy's 

 

Five night's at Freddy's je hororová hra, ve které hrajete za 

hlídače, 

který se nachází v místnosti 7 nocí. Vaším úkolem je přežít, ale 

není to lehké. Chodí za vámi Animatronici, kteří se jmenují 

Chika, Bonny, Freddy a Foxy. Snaží se vás zabít, proto máte 

kamery, které vám ukazují, kde jsou tahle strašidla. 

Jsou ještě jiné verze této hry a i pokračovaní 2,3 a 4. Právě 

vyšla i nová hra Five night's at Freddy's Sister Location. 

T. Velička, 5. C 



 

 
Youtubeři 

Ahoj:) Tento článek bude o youtuberech, jak už můžete  z názvu poznat. Určitě každý z vás ví, kdo 
to je youtuber a co dělá, a pokud ne, tak to teď zjistíte. Doufám, že se vám bude článek líbit a 
užijte si ho. 

 
Je sociální síť, kde můžeme najít jakákoliv videa, např.  srandovní, smutná, 
videoklipy k písničkám atd. Ale asi nejčastěji se objevují různá videa youtuberů 
(youtuber je člověk, který natáčí na youtube např. bloky, tagy (něco jako test), 
pranky (šprýmy) atd. Dneska tu pro vás mám 2 youtubery, 
které možná znáte, a jestli ne, tak tu se o nich něco dozvíte.    

 
 
 
 
 
 
 

Petr Lexa nejdřív začal točit na svůj chanel covery zahraničních písniček. 
13. května 2013 vznikl Hoggy. Jeho první video bylo Happy Wheels. Video 
mělo docela velký úspěch, tak točil další  i jiná videa. Dnes už natočil 334 videí a má 718 380 
odběratelů plus mínus, úplně přesně se to odhadnout nedá. Už je i ve skupině Slza s Lukášem 
Bundilem a jsou i docela dost populární. Ale o Slze se bavit dneska nebudeme. Jeho nejstarší série 
jsou Prasečí Otázky a hned potom Happy Wheels. Točil také video, že Hoggy je smyšlená postava a 
že neexistuje. Točil ho proto, že hodně lidí se ho ptalo, jestli půjde třeba na Youtubering za Petra 
nebo Hoggyho a podobné otázky. Pro ty, co neví, co to je Youtubering -  je to akce, kde se sejdou 
youtubeři a jsou tam s fanoušky. (Nevím, jak vám to mám lépe vysvětlit :) A když jim odpověděl na 
tu otázku, tak to stejně nepomohlo. Proto natočil to video. Dne 5.10.2016 mi pípl tablet, byl to 
youtube Hoggy, měl nové video. Zjistila jsem v tom videu, že chanel Hoggy končí :( Ale Petr si 
totiž založil nový chanel Petr Lexa, kde bude natáčet videa. Na jeho starý chanel se můžete pořád 
podívat. A teď jdeme na dalšího. 
 
Daniel Sebastián Štrauch alias GogoManTV. Je slovenský nejznámější youtuber. Jeho první video 
na youtube zveřejnil 30. prosince 2011.Na svém chanelu má zatím 920 videí a 1 467 168 odběratelů 
plus mínus, přesně se to  určit nedá. Gogo má taky ještě jeden chanel 
jménem GoGosVlog, na kterém má 371 videí a 500 664 odběratelů 
(plus mínus, jak už jsem psala, nedá se to přesně určit). Dne 
20.listopadu 2015 mu v nakladatelství Tatran vyšla kniha     
 GOGO-Chalan z internetu.29. listopadu 2015 vydal svůj první 
hudební videoklip jako poděkování za 1 000 000 odběratelů jménem 
MYSLI (nad y mají být dvě tečky, jenom nemůžu přijít na to, jak se to 
dělá:) ).V únoru 2016 vydal českou verzi jeho knížky s názvem GOGO-
Kluk z internetu. 
V současné době žije v bytě v Bratislavě se svojí přítelkyní Lucií, na 
youtube jako lucypug. Gogo se natáčením videí živí. V únoru 2015 se zúčastnil akce zvané 
Utubering, kde byl zvolen jako nejlepší youtuber na československé scéně. 

TAK DOUFÁM, ŽE SE VÁM ČLÁNEK LÍBIL, A ZASE U DALŠÍHO ČLÁNKU.ČAU:) 
 Adéla Kopecká, 6. C 



 

Ještě před večeří půjdu 

koupit dárek pro Andělu. 

„Bude to 86 Kč. Ať čokoláda chutná.“ 

Mám dárek, tak můžu jít k 

Anděle. Ještě si na chvíli 

sednu. 

Opatrně vyměním dárky... 

„Donesl jsem ti dárek.“  „Fakt?“ 

„Uhlí? Mikuláši, tys mi donesl uhlí!“ 

„Cože?“ 

 
Ha! Mikuláši! 

 

„Tady máš, Andělo, 

dárek.“ 

Na dárku nezáleží, 

stejně mám ráda, 

Mikuláši, tebe :-* 

„Nehádejte se!“ 



 

 

Okénko v hlavě 


