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Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí 

    

    

 

 

 

 

  



Místo úvodu 
Prázdniny se blíží a my se nemůžeme dočkat. Jaké asi budou? Nebude pršet? Pojedeme 

k moři nebo do hor? U babičky s dědou to ale také není špatné. A co tábor? Nepojedu 

s kamarády na tábor?  

Takové a spousta jiných otázek nám běží hlavou právě v tomto měsíci. Magda Lukešová 

z 6.D má ale jasno. Každý rok tráví část prázdnin se svým bratrem na letním táborovém 

pobytu, který pořádá sdružení tělesně postižených dětí Stonožka v Ostravě. 

 

Stonoţka Ostrava 
 

Stonoţka Ostrava – takto se jmenuje sdruţení tělesně postiţených dětí, které                           

sídlí v Ostravě–Hrabůvce. Zde se děti scházejí. Ty, co uţ vyšly ze školy, zde mohou dělat 

keramické výrobky, které jsou na prodej, anebo vykonávat veřejně prospěšné práce. 

V létě děti jezdí na tábory do Rýmařova a na Dívčí Hrad, který leţí v oblasti Osoblaţska.     

Tyto tábory bývají většinou na dva týdny.  

Ale ani přes rok se děti nenudí. Pořadatelé mají vţdy nabitý program. 

 

Letní tábor Rýmařov: Tento tábor se koná od 18.7.  do 1.8.   Koná se v lese, blízko řeky, 

která je v létě krásně teplá a dobře se v ní koupe. Děti spí ve stanech a jí z ešusů. Večer se 

sedí okolo táboráku a zpívá se. 

  

Letní tábor Dívčí Hrad: Tento tábor je velice oblíbený, asi kvůli tomu, ţe je tam krásná 

příroda a kolem ţádná cesta.  Je tam spousta prostoru a hodně zvířat, která mohou děti krmit. 

Večer děti sedí u táboráku a zpívají trampské písničky. Tento tábor se koná od 14.8.  do 28.8. 

Více na www.stonozkaostrava.cz  

 

Já osobně mám Stonoţku velice ráda. Jezdím na jejich tábory a pobyty se svým bratrem a 

ráda pomáhám asistentům s postiţenými dětmi.      

                                                                               Magda Lukešová, 6.D 
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Zájezd do Londýna 
19. dubna 2011, téměř na den přesně, ale 

o 10 let později vyjeli ţáci naší školy do Velké 

Británie znovu důkladně prozkoumat Londýn. 

Na 14. hodinu byl stanoven odjezd. Téměř 

okamţitě po výjezdu začala konzumace všeho, 

co se dalo sníst a vypít. Především energy 

drinků, které nám, k nelibosti učitelského 

doprovodu, zajistily bezesnou noc. Do 

francouzského Calais jsme přijeli v 9.30 

londýnského času (o hodinu míň neţ u nás). V 

10:20 jsme i s autobusem vjeli do útrob 

nádherného trajektu Spirit of Britain a pak 

jsme se uţ plavili kanálem La Manche nebo 

také the English Channel.  

Za hodinu byly vidět bílé doverské skály, a 

protoţe jsme uţ v Anglii, bude zbytek textu v 

angličtině.  

And after that we went to 

Canterburry…….. ( a protoţe byste z toho moc 

neměli, přecházím zpět do češtiny).  

 Canterburry je malebné městečko, 

jemuţ dominuje obrovská, nádherná katedrála. 

Zaměstnankyně na nás spustila plynulou 

slovenštinou. Takţe – kolik řečí umíš, tolik 

turistů přivítáš! Katedrála je opravdu úchvatná. 

Dubnové počasí v Anglii rovněţ. Je 25 stupňů, 

australský návštěvník prohlásil, ţe je „crazy“ 

(bláznivé). Ať, je to moc fajn.  

Další naší zastávkou je Greenwich, 

Greenwichská královská observatoř a park. 

Jistě víte, ţe tudy prochází nultý poledník. 

Odpočinek v parku přišel vhod. Škoda, ţe u 

nás doma nemůţeme v parcích odpočívat tak 

jako v Anglii, rozhozeni v trávě.  

 Následující den jsme navštívili Londýn 

a Madame Tussaud´s Museum, kde jsou 

vystaveny figuríny spousty známých 

osobností. Podáte si ruku s Danielem 

Radclifem, zapózujete s Michaelem 

Jacksonem, vyfotíte se s Obamou či 

dalajlámou – jen podpis od nich nedostanete. 

Ale figuríny jsou opravdu dokonalou 

napodobeninou, takţe fotky byly „opravdové“.  

Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. 

První šla na stadion v Chelsea (snad se jim 

zastesklo po českém slovu brankáře Petra 

Čecha) a druhá skupina navštívila 

přírodovědné muzeum a Hyde Park.  

 Třetí, poslední den jsme prošli Tower 

Bridge, centrum Londýna, Houses of 

Parliament. Byli jsme také na London Eye, coţ 

je velké „ruské“ kolo (průměr cca 110 metrů), 

z něhoţ máte Londýn jako na dlani. A protoţe 

se přesně za týden zde měla konat svatba 

prince Williama a jeho krásné Kate,  nemohli 

jsme si nechat ujít místo, kde si řeknou své 

ano, a podívali jsme se i do Westminster 

Abbey. Londýn uţ byl krásně nazdobený, a tak 

tady chyběl jen zvuk svatebních zvonů.  

A potom nás čekal Buckingham Palace. 

Vlajka nad ním vlála, královna byla doma, jen 

pozvání na čaj jsme nedostali. Ale kdyţ 

někomu stojíte za plotem a máváte mu, 

prakticky si s ním uţ tykáte. Pak uţ jen 

poslední nákupy, odpočinek v parku, jízda 

londýnským metrem, nakonec i double 

deckerem, šup do našeho autobusu a směr 

domů.  

 Bylo to krásné, bylo to únavné, viděli 

jsme toho mnoho. Vše zlé je zapomenuto, 

úţasné a nádherné vzpomínky zůstávají. Tak 

někdy příště …..See you in London.  

Anna Rousková, 7.A

 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
       

 
  

 
  



 



ANKETA 
Někdy na jaře celá redakce Tamtamu vyšla do ulic 

Frýdlantu, aby se dozvěděla, jaký sportovec České republiky 

a světa se lidem nejvíce líbí. V ČR je bezkonkurenčně 

nejoblíbenější Martina Sáblíková, za nejlepšího světového 

sportovce je ve Frýdlantu povaţován Usain Bolt. A my vám 

přinášíme jejich krátké medailonky. 
 
 

MARTINA SÁBLÍKOVÁ 
 

*27. 5. 1987, Nové Město na Moravě. 
 

Zajímavost: narodila se sotva kilometr od tratí slavné Zlaté lyţe 

Českomoravské vysočiny, která dřív bývala závodem ve skoku na můstcích 

a v běhu na lyţích, dnes uţ jen v běhu, zato o Světový pohár. Přijíţdějí 

tam všechna esa světa běţek. Slavné sportovce tedy měla od malička 

blízko, fandí jim. Přesto víc neţ běţky jí učarovaly brusle. 

Půl roku před ZOH ve Vancouveru 2010 dostala moţnost pobývat v 

sousedství našeho trenéra NowiS TEAMu Petra Nováka ve Velkém Oseku. Od 

14 let je českou reprezentantkou v rychlobruslení. Váţí si toho, ţe mohla 

startovat na zimních olympijských hrách. A ţe uţ napoprvé v Turíně v únoru 

2006 mohla být při slavnostním zahájení vlajkonoškou výpravy. 

 
Napsal:  

Kryštof Šafr, 5.C 
 
            
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usain Bolt 
se narodil 21. srpna 1986, je to jamajský sprinter, v současnosti 

drţitel tří atletických světových rekordů v prestiţním běhu na 100 metrů. 

Dne 29. 4. 2009 Bolt havaroval se svým BMW, ale nic váţného se mu 

nestalo a byl po ošetření v místní nemocnici propuštěn domů. V květnu roku 

2009 se však znovu představil v oslnivé formě a v 

britském Manchesteru zaběhl opět nejrychlejší čas všech dob na méně 

vypisované trati 150 metrů časem 14,35 s. Dne 17. června 2009 pak zaběhl 

při mítinku Zlatá tretra Ostrava skvělý čas 9,77 sekundy. 

V roce 2008 vítěz ankety Atlet světa. 

27. května roku 2010 se na mítinku Zlaté Tretry v Ostravě stal druhým 

člověkem v historii, který dokázal běţet netradiční trať 300 metrů pod 31 

sekund. Časem 30,97 s. v těţkém dešti zaostal jen o 12 setin za světovým 

rekordem Michaela Johnsona z roku 2000. 

 

 

 

 

 

Běh na 100 metrů 9,58 s (SR, MS 2009, Berlín) 

Běh na 150 metrů (neoficiální trať) 14,35 s (SR, 2009, Manchester) 

Běh na 200 metrů 19,19 s (SR, MS 2009, Berlín) 

Běh na 300 metrů 30,97 s (2010, 2. nejlepší čas historie) 

Běh na 400 metrů 45,28 s (2007) 

Štafeta 4 x 100 metrů 37,10 s (SR, LOH 2008, Peking) - 3. úsek v čase 

8,94 s. (podle jiných údajů také 8,96 s) 

Neoficiálně - letmých 100 metrů za 8,70 sekundy (2009) a dosud nejvyšší 

změřená rychlost, dosaţená člověkem (44,72 km/h; při SR 9,58 s v Berlíně). 

Matouš Smeja, 5.C
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Úvodem… 
Představuji vám novou rubriku „Přírodní 

katastrofy“, ve které vás seznámím s katastrofami, jak 
je možná (ne)znáte. Přeji příjemné čtení (snad to 
nebude katastrofa ). 

 
ZEMĚTŘESENÍ 
 Zemětřesení způsobuje náhlý  pohyb zemské kůry, který 

vyvolá  uvolnění  napětí například neustálých pohybů zemských 
desek  podél jejich zlomů. Často a ve větší  míře se proto objevují 
zemětřesení   tam, kde procházejí významné spoje světa, například 
na západním pobřeží Ameriky,východní Asie a ostrovy mezi Asií a 
Austrálií , Kavkaz , Japonsko atd. Místo vzniku se nazývá ohnisko. 
Síla  zemětřesení se měří podle Richterovy škály (takzvaně místní 
magnituda zemětřesení). 

Richterova škála   se měří od 1. stupně do 10.stupně na 
seismografu, jednotlivé stupně znamenají:      

 

   Popis 
zemětřesení                                          

Richterova 
škála 

Účinky  

zemětřesení 

Počet 
země 
třesení 

Mikro                                            Méně než 2,0 Mikrozemětřesení, 
nepocititelné. 

okolo 8000 
denně 

Velmi malé 2,0 až 2,9 Většinou 
nepocititelné, ale 
zaznamenatelné. 

okolo 1000 
denně 

Malé  3,0 až 3,9 Často pocititelné, 
nezpůsobující škody. 

okolo 49000 
ročně 
(odhad) 

Slabé 4,0 až 4,9 Citelné třesení věcí 
uvnitř domů, drnčivé 
zvuky. Významné 
škody 
nepravděpodobné. 

okolo 6200 
ročně 
(odhad) 

Střední 5,0 až 5,9 Může způsobit velké 
škody špatně 
postaveným budovám 
v malé oblasti. Pouze 
drobné poničení dobře 

okolo 800 
ročně 



postaveným budovám. 

Silné 6,0 až 6,9 Může ničit až do 
vzdálenosti 100 km 

okolo 120 
ročně 

Velké 7,0 až 7,9 Může způsobit vážné 
škody na velkých 
oblastech. 

okolo 18 
ročně 

Velmi velké 8,0 až 8,9 Může způsobit vážné 
škody i ve vzdálenosti 
stovek kilometrů. 

asi 1 za rok 

Velmi velké 9,0 až 9,9 Může způsobit ještě 
vážnější škody a 
působí na tisíce 
kilometrů. 

asi 1 za 20 
let 

Masivní(Super)zemětřesení 10,0+ Nikdy nebylo 
zaznamenáno, 
možnost planetárních 
škod. 

asi 1 za 
miliony let 

                                                        

Je třeba dodat, že zemětřesení v některých případech může 
vyvolat i tsunami, které může být i tak silné, že dokáže zaplavit 
pevninu. O tsunami se dočtete v dalším vydání časopisu. 

Tereza Beluská, 5.C 

 

 

     

 

A máme tady závěr školního roku a s ním i vyhlášení výsledků vědomostní 

soutěže o flash disk 4Gb. Letos vás všechny z vyšších ročníků převezl druhák 

Luboš Vacula. Právě on odpověděl správně na všechny záludné otázky 

z dubnového čísla a my jsme rádi, že jsme mu mohli předat cenu. 

 



Kulový blesk 
Kulový blesk je velice zajímavý atmosférický 

jev, spatřit ho můţeme pouze za bouřky. 

Vypadá jako ohnivá koule. Většinou v průměru  

aţ několika decimetrů. Po obloze se pohybuje 

různými směry a zaniká buď výbuchem, nebo 

zcela poklidně vyhasne. 

Fyzikové uţ mnoho let usilují racionálně 

vysvětlit podstatu kulového 

blesku. Jednu z teorií navrhl 

např. Pjotr Leonidovič Kapica. 

Jevy, které sdílejí řadu 

pozorovaných charakteristik 

kulového blesku, lze prý podle 

některých výzkumníků simulovat i 

s pomocí domácí mikrovlnné 

trouby se zapálenou svíčkou 

(důrazné varování - laicky nezkoušet - nebezpečí výbuchu a poţáru). V 

roce 2006 byla popsána metoda, která simuluje jevy částečně 

podobné kulovému blesku s pomocí elektrického výboje na tenké 

křemíkové destičce. 

Je pravděpodobné, ţe některá 

pozorování tzv. UFO lze téţ 

povaţovat za pozorování kulového 

blesku. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Veronika Smejová, 7.B

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Leonidovi%C4%8D_Kapica
http://cs.wikipedia.org/wiki/UFO


Ara zelenokřídlý 
Papoušek Ara zelenokřídlý je jeden z nejrozšířenějších 

papoušků. Je velký asi 100cm, jeho 

rozpětí křídel 

činí asi 125cm a 

váţí do 1kg. 

Jako ostatní 

arové i Ara 

zelenokřídlý je 

pestře zbarvený, díky tomu je 

nepřehlédnutelný. Má dlouhý ocas a silný 

zobák. 

Má červené břicho, lopatky 

a hlavu s bílou kůţí na 

obličeji, světle modrý 

kostřec, hřbet a křídla s 

temně zeleně zbarvenými 

předními krovkami. Samec i 

samice jsou na rozdíl od ostatních ptáků 

zbarveni stejně. 

Vyskytuje se hojně v tropických lesích 

na severu a 

středu Jiţní 

Ameriky. 

V současnosti je ohroţuje vymítání 

jejich přirozeného biotopu, lovení 

dospělých jedinců pro maso a pera a 

vybírání mláďat z hnízd pro domácí 

chov.  
Veronika Smejová, 7.B 



 
 
První vesmírný robot, který vypadá jako člověk, se 

vydal do vesmíru na palubě amerického raketoplánu 
Discovery. Humanoidní (podobný člověku) robot Robonaut 
2. Robot by měl být schopen pracovat vedle lidských 
astronautů, ale i samostatně ve vesmíru či na povrchu 
jiného vesmírného tělesa. Pravidelně z cesty za hranice 
zemské atmosféry informoval své internetové fanoušky. 
Jeho první slova po startu zněla: „Jsem v kosmu! Ahoj, 
vesmíre!!!“ R2 je vůbec prvním humanoidním robotem, 
který se v historii letů dostal do vesmíru.   O jeho chod se 
starají dva výkonné PowerPC procesory, které má uloženy 
v trupu. V různých částech robotické konstrukce je dalších 
34 menších PowerPC procesorů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Kryštof Šafr, 5.C 
 



MAYOVÉ 

     Území mayské civilizace (cca. 2500 
př.n.l. -1520/1697 n. l.) se rozprostíralo 
na celém polostrově Yucatan a 
protilehlém území až po Tichý oceán. 
Obraz Mayů a jejich dějin se v 
posledních letech značně změnil, co v 
neposlední řadě souvisí se 
skutečností, že jejich komplikované 
písmo se postupně daří 
rozluštit.   

     O prvních Mayích 
můžeme podle posledního 
výzkumu mluvit už asi od 
roku 2500 př.n.l.. Většina 
nálezů ale pochází až z 
období po roce 1500 př.n.l. Mayové po 
dobu celých svých dějin pěstovali 
zejména kukuřici. Někdy ve středním 
předklasickém období převzali Mayové 
od Olméků systém hierarchické 
společnosti vedené králi a šlechtici. 
Podobně jak o mnohé jiné civilizace, 
ani mayská společnost nikdy netvořila 
jednotnou říši, ale v klasickém období 
k tomu měla blízko, protože v nížinách 
existovala dvě velká království 
– Tikalské a Calakmulské. 
Mayská nížinná civilizace 
klasického období dosáhla v 
každém ohledu nejvyšší 
kulturní úrovně ze všech 
známých kultur 
předkolumbovské Ameriky. 
Budovala se města s nádvořími na 
náboženské obřady, chrámy, paláci, či 
hřišti na míčové hry. Město se chápalo 
spíše jako kultové středisko, než jako 
místo na bydlení. Mayské chrámy, 
stavěné jako mohutné stupňovité 
kamenné stavby, bývají pro svou 
podobnost s egyptskými pyramidami 
nazývány chrámové pyramidy. Lidské 
oběti byly docela časté. Hospodářský 
základ tvořilo polnohospodářství, 

zejména pěstování kukuřice. Jako 
platidlo se používaly kakaové boby. 
Mayská civilizace v porovnání 
s kulturou Inků je považována za 
vyspělou a inteligentní. Mayské písmo 
bylo schopné vyjadřovat slova a 
rozličné zvuky. Z mayských knih 
přežily španělskou conquistu jen čtyři 

tzv. kodexy. 

Mayský kalendář byl 
nejsložitějším 

(přinejmenším) v celé 
předkolumbovské 

Americe. Mayský 
kalendář byl vzhledem ke 

skutečné délce roku přesnější, než náš 
dnešní kalendář 

Jejich matematika používala nulu, 
kterou v té době v Evropě neznali 
Římané ani Řekové. Mayové se taktéž 
dobře vyznali v astronomii. Mayští 
kněží velmi pravděpodobně věděli, že 
Země je kulatá atd. Také stavěli 
dálkové cesty přes džungli, vysušovali 

močály, stavěli podzemní 
nádrže na vodu a především 
umělecky hodnotné pyramidy, 
paláce a města. 

Vrchol mayská kultura 
dosahuje po roku 800. V 9. 
Století n. l. se dostali Mayové 

severních nížin pod vliv Toltéků (což 
znamenalo např. vzrůst obětování lidí) 
a později se rozpadli na hodně 
samostatných států. Mayové ve 
vysočinách se změnili v agresivní 
bojovníky. 

V takové situaci přišli okolo roku 
1520 prví španělští dobyvatelé, kteří 
okolo roku 1550 dobyli většinu 
mayského území.  

                                                     Silvie Illésová, 6.B 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://vesmir.msu.cas.cz/Pavel/images/Maya01.JPG&imgrefurl=http://vesmir.msu.cas.cz/Pavel/mayske_schody.html&usg=__0rqP7Ev4v-2AUBZwywzlEi5QAu8=&h=580&w=800&sz=151&hl=cs&start=3&zoom=1&tbnid=38lTW8H6Zr8q1M:&tbnh=104&tbnw=143&ei=xBPMTaOqFMbtsgbBt6igAw&prev=/search?q=Mayov%C3%A9&hl=cs&biw=1152&bih=616&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://zivotni-energie.cz/images/mayove.jpg&imgrefurl=http://zivotni-energie.cz/mayove-vyspela-civilizace-dumyslny-kalendar-proroctvi-na-rok-2012.html&usg=__LmrafuHcW84sMRjezHCto4DA0zc=&h=235&w=234&sz=53&hl=cs&start=1&zoom=1&tbnid=hA9XFBmFE_DYbM:&tbnh=109&tbnw=109&ei=uRPMTcvPEMjUsgaKzoGQAw&prev=/search?q=Mayov%C3%A9&hl=cs&biw=1152&bih=616&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kuku%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olm%C3%A9kov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tikal
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Calakmul&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edkolumbovsk%C3%A1_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramida_%28Egypt%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%9B%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Conquista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maysk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B_%28planeta%29
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Maysk%C3%A1_pyramida&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tolt%C3%A9kov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko


 

 

 

 

Někdy to tak nevypadá, ale i učitelé mají smysl pro humor. Připravili pro 

vás své fotky z dětství a vaším úkolem je samozřejmě přijít na to, kdo je kdo. 

Abyste to neměli tak těžké, u každé fotky je malá nápověda  Vyluštění najdete 

na jiné stránce časopisu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Výška 

stejná, mozek větší 2.Výborné 

představení-vždyť 
jsem ho režírovala. 

3. Nechápu, co na 

tom nechápete. 

4. Zahradník už 

od malička. Jen jestli 
správně spočítala 
sazenice. 



                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ach 
jo, Archimedovi 
se nevyrovnám! 

6.Bije 

takové panence 

srdce ? 

7. Ta podoba! 
Panenek mám jak a jak. 

8. Zářivý 
úsměv 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Dort  
de facto můj 

10. 
Jenom jedna? 

Nemám 
co počítat! 

11. Napíšem si 
písemku. Kde jsou 
sešitky? 

12. Der 
dort und 
Mozart 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 p.Strangfeld 

p.Kudělka o 
p.Strangfeldovi 

Nejoblíbenější seriál Naruto Přátelé  

Nejoblíbenější film The Rock Harry Potter 1  

Nejoblíbenější kniha Pentalogie Belgariad Písanka  
Nejoblíbenější  
zpěvák/kapela Vlasta Redl Lucie  

Nejoblíbenější předmět biologie čeština  

Nejoblíbenější herec Nicolas Cage Brad Pitt  

Nejoblíbenější sport volejbal volejbal  

Nejoblíbenější zvíře moje kočka Čuču ptakopysk  

Nejhorší vlastnost Nejsem přísný zapomnětlivost  

Nejlepší vlastnost Nejsem přísný 
poslední dobou se 
moc 

  neprojevují  

Barva očí zelenomodrošedé 
modrošedé, ale tvrdí, 
že je má 

  šedomodré  

Čím vás třída nejvíc potěší když je v klidu když jeví zájem  

    

    

 p.uč.Kudělka 
p.Strangfeld o p. 
Kudělkovi 

Nejoblíbenější seriál Krok za krokem Útěk z vězení  

Nejoblíbenější film Slavnosti sněženek Scary movie 3  

Nejoblíbenější kniha Slabikář třídní kniha  
Nejoblíbenější 
zpěvák/kapela Dan Strangfeld Dan Strangfeld  

Nejoblíbenější předmět 
Počítání v tělocviku :-D 
:-D :-D  Rodinná výchova  

Nejoblíbenější herec 
Aňa Geislerová a Karel 
Roden Jiřina Bohdalová  

Nejoblíbenější sport Lyžování fotbal  

Nejoblíbenější zvíře tučňák jeho kočka Čuki  

Nejhorší vlastnost 
Nevím kdy přestat s 
vtipy 

Když nad něčím 
přemýšlí, 

  tak mě vůbec nevnímá 

Nejlepší vlastnost Nechám soudit jiné Nepřemýšlí příliš často 

Barva očí modré šedomodré  

Čím vás třída nejvíc potěší 
když jsou snaživí a 
vnímaví                                        

když jsou v klidu 
A.Rousková, 7. A  



 

Co (ne)víte o Frýdlantu nad Ostravicí – dokončení 
 

 

V minulém dílu jsme popisovali Frýdlant do konce 18. století, za vlády císaře Josefa II. A co 

se dělo ve Frýdlantu od 19. století? 

V září roku 1848 bylo zrušeno poddanství a z poddaných se stali občané. Mohly být tedy 

vyhlášeny volby do obecního zastupitelství. Prvním frýdlantským starostou se stal Štěpán 

Kerlín. 

Koncem 19. století se ve Frýdlantu staly dvě velké tragedie. V letech 1886 a 1890 změnily 

tvář města rozsáhlé poţáry. Při prvním z nich vyhořelo téměř 100 domů a zemřelo 8 lidí. 

Proto byl v r. 1887 zaloţen český obecní hasičský sbor. Na svůj první velký zásah nemusel 

dlouho čekat. Za tři roky totiţ střed městečka zachvátil další velký poţár. Vedle kostela mu 

padlo za oběť 54 domů a 42 hospodářských budov. 

V letech 1914-1918 celým světem zmítala 1. světová válka. Na jejích frontách padlo více neţ 

sedm desítek frýdlantských 

občanů. Ti, kteří zůstali doma, 

museli po čtyři léta snášet bídu a hlad. 

S obrovskou radostí a úlevou 

přijali Frýdlantští zprávu o konci 

války i o vzniku samostatného státu 

Čechů a Slováků v říjnu 1918. Oslav 

se 2. listopadu účastnilo 2500 

frýdlantských občanů.  

Roku 1938 nastalo jedno z nejtěţších 

období nejen v dějinách 

městečka, ale také celého národa, 2. 

světová válka. Byl vyhlášen zákaz 

shromaţďování, na denním pořádku 

bylo zatýkání a deportace do koncentračních táborů. Zlý osud potkal také frýdlantské Ţidy. 

Frýdlant byl osvobozen Rudou armádou 5. května 1945. 

Dne 11. října 1948 v 19 hod. oznámil Československý rozhlas celé republice, ţe rozhodnutím 

vlády ČSR byl Frýdlant nad Ostravicí povýšen na město. 

V tehdejším socialistickém státu se radikálně proměnila tvář původního Frýdlantu, z něhoţ 

zůstalo zachováno jen velmi málo. Nejedno romantické zákoutí starého Frýdlantu muselo 

ustoupit nové výstavbě a modernizaci. Bez těchto změn by ale nebyla proměna venkovského 

městečka v město v pravém slova smyslu myslitelná. Ale to uţ je jiný příběh. 

Milí přátelé, doufáme, ţe vás povídání o historii našeho města zaujalo a ţe jste se dozvěděli 

spoustu nových věcí. Proto náš Frýdlant ochraňujme a starejme se o něj – zaslouţí si to. 

(Čerpáno z brožury Frýdlant nad Ostravicí, rok vydání 2008 ve vydavatelství MONTANEX, 

a.s., vydalo město Frýdlant nad Ostravicí) 
     

 



Metoděj Dominik Trčka 
 

Poznáváte? Kolem tohoto kamene-památníčku chodíme kaţdý den. Všimli 

jste si ale, co je na něm napsáno? Víte, kdo to byl Metoděj Dominik Trčka? 

Ţe ne? Tak čtěte. 

 

 

 

 

 

 

Metoděj Dominik Trčka se narodil 6. 7. 1886 jako sedmé dítě v rodině Tomáše a 

Trčky a Františky Štěrbové. Nejprve navštěvoval místní školu ve Frýdlantu a pak 

v Místku. Šestou třídu gymnázia končil v letech 1902/03 na soukromém gymnáziu 

redemptoristů (katolických řeholníků) v Července. V roce 1902 poţádal o přijetí 

do tohoto řádu, v srpnu roku 1904 sloţil řeholní sliby a v červenci roku 1910 se 

stal knězem. Do roku 1919 misijně působil v Čechách a na Moravě (Praha, Svatá 

Hora, Plzeň a Brno). Během první světové války se staral o utečence z východu a 

Balkánu. V roce 1919 z pověření svých nadřízených přijal byzantský obřad a po 

krátkém zaučení ve Lvově začal působit mezi řeckokatolickými věřícími na 

východním Slovensku. Plnil zde misijní a farní úkoly, zakládal kláštery 

redemptoristů a přijal řeholní jméno Metoděj. Nějakou dobu byl představeným 

klášterů ve Stropkově a Michalovcích. V roce 1935 byl jmenován apoštolským 

visitátorem sester basiliánek v Prešově a Uţhorodu a krátce poté 

viceprovinciálem nově zřízené slovenské provincie redemptoristů. V roce 1949 

komunistická vláda násilně zrušila michalovskou provincii redemptoristů a o rok 

později násilně zabrala kláštery na území celého Československa a řeholníky 

odvezla do koncentračních táborů. V roce 1952 byl Trčka obviněn ze spolupráce 

s biskupem Gojdičem a 21. dubna byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 12 

let za „špionáţ“ a pokus o útěk za hranice. Byl vězněn v Ilavě, Mírově a nakonec v 

Leopoldově. Zemřel v roce 1959 v důsledku mučení a krutého zacházení. 

Papeţ Jan Pavel II. jej 4. 11. 2001 slavnostně vyhlásil blahoslaveným.  

                             Veronika Kudělková a Katka Kaňoková, 7. B



Kalendárium 
 

 

2.května roku 1519 zemřel slavný italský malíř  a 

vynálezce Leonardo  da Vinci, který byl nejen malířem a 

vynálezcem, ale také sochařem, stavitelem a hrál na 

loutnu. Narodil se 15. dubna 1452. 

  
 

3. května roku 1931 se narodila 

herečka Jiřina Bohdalová. Vystudovala 

DAMU a začínala svou hereckou kariéru v divadle ABC. Hrála 

v mnohých filmech a seriálech např. v Nesmrtelné tetě, chalupářích 

atd. Je oblíbenou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků. Její 

dcera je také slavná herečka Simona Stašová.  

 

24.května roku 1934 byl počtvrté zvolen československým 

prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk. Narozen 7. března 1850. 

Byl pedagog, politik a filozof. Rád jezdil na koni a měl manţelku 

Charlottu  Garrigue a s ní měl dva syny a dvě dcery. Zemřel roku 

1937 na zámku Lány.  

 

7.června roku 1953 se narodil český 

zpěvák a textař Jaromír Nohavica. Hraje na 

kytaru od svých třinácti let a dálkově studoval 

na SŠ knihovnické v Brně , studoval také na 

VŠB ale studium přerušil. Bydlí v Ostravě. Má 

ţenu Martinu, syna Jakuba a dceru Lenku. 

 

24. června 1947 se narodila zpěvačka a 

herečka Helena Vondráčková. Od mala hrála na 

klavír a věnovala se různým sportům. V roce 1964 poprvé zvítězila 

v pěvecké soutěţi s písní „The Man I Love“. Její neteř Lucie 

Vondráčková se také ţiví zpíváním a hraním. 

 

 

 
 

 

 

Katka Kaňoková 7.B 



Na slovíčko u Einsteina 

   (rychlý průvodce všemoţnými výzkumy) 

 

 

Zkus říct, jakou barvou jsou napsána tato slova: 

RŮŢOVÁ 

ŢLUTÁ 

MODRÁ 

ZELENÁ 

ČERVENÁ 

FIALOVÁ 

BÍLÁ 

ORANŢOVÁ 
 

Moc dobře to nešlo, ţe? Je to proto, ţe náš mozek je jiţ naučený, ţe kdyţ vidí písmena, 

automaticky je čte. Proto jsi nejdříve přečetl slovo a aţ potom se mohl soustředit na to, jakou barvou je 

napsáno. Zkus to dát přečíst prvňákovi a uvidíš, ţe to zvládne rychleji neţ ty (tedy pokud umí 

poznávat barvy).  

A. Rousková, 7. A 

 

   

 

 

1.  p. uč. Kudělka   

2.  p. uč. Kořená 

3.  p. uč. Majerová S. 

4.  p. uč. Trampotová 

5.  p. uč. Eliáš 

6.  p. uč. Sigmundová 

7.  p. uč. Galušková 

8.  p. uč. Polách 

9.  p. uč. Urbánková 

10. p. uč. Strangfeld 

11. p. uč. Řezníčková   

12. p. uč Horáková  



Vaše tvorba 

 
Červnové číslo Tamtamu přináší poslední setkání s kocourkem Bubu. Doufáme, že se vám 

vypravování ze života malého kocourka líbilo a že Anička Vonderková ze 7. A zaznamená 

jeho další příhody. 
 
Moje narozeniny a první návštěva veterináře 

 
Ahoj! Zítra mám narozeniny, uţ se moc těším, panička mi slíbila, ţe to bude úţasné, a Bady 

mi slíbil, ţe na mě bude hodný a nebude na mě pořád hafat, a to jsem moc rád, protoţe uţ mi 

to někdy leze na nervy a paničce taky. Aaaaaaach, jsem zase ospalý, asi půjdu spát. Pomóc, 

panička mi připravila překvapení, úplně vyzdobila dům různými ozdobami a měl jsem taky 

tuňákový dort a byl moc dobrý a Bady mi donesl květinku a panička sardinky – mňam. 

Myslel jsem, ţe uţ se nic nemůţe pokazit, ale tu najednou se rozzvonil telefon, panička ho šla 

zvednout, za chvilinku se vrátila a řekla nám s Badym, ţe máme jít k veterináři. Já se tak bál, 

ţe jsem se schoval do pelíšku, ale panička mě tam našla, ach jo, tak tam teda musím, já se 

bojím, pomoc, nikdy jsem u veterináře nebyl, snad to dobře dopadne, teď uţ půjdu pomalu 

spinkat, dobrou noc. 

Ráno jsem šel teda k tomu veterináři a uţ se ani moc nebojím, snaţím se být hodný kocourek. 

Dobře to dopadlo, dostal jsem ale injekci, au au au, celkem to bolelo, ale překousl jsem to a 

dostal jsem za to sardinku, tak jsem ani neplakal, to jsem ale šikovný, ţe?! 

 
 
 

 

 

 

Poprvé venku 

 

Ahoj, dneska vám povím, jak jsem byl poprvé venku. Bylo to úţasné, zahrada byla krásně 

rozkvetlá a nádherně voněla. Panička mě nejdřív vzala na ruce, protoţe jsem se hrozně moc 

bál. Ale nakonec jsem zjistil, ţe zahrada je plná dobrodruţství. Například se mi stalo, ţe jsem 

si chtěl ulovit oběd v jezírku, kde moje panička chová karasy. Ale to jsem neměl dělat – ty 

potvory mi za prvé utekly a za druhé jsem spadl k nim do jezírka. Tak jsem se šel osušit na 

sluníčko vedle jezírka, kde si panička udělala piknik, bohuţel byl zrovna parný den, a tak 

Badyho nenapadlo nic lepšího, neţ se jít ochladit do jezírka. A jak tam ţuchl, tak vyvolal 

takovou vlnu, ţe můj nádherný, konečně suchý koţíšek byl zase mokrý, smradlavý jako pes. 

A to nemluvím o tom, jak jsem se šel kouknout na ty prapodivné rostliny, které moje panička 

pěstovala na okrasné zahrádce, tady je jejich seznam: 

Levandule – po které, kdyţ jsem si k ní čichl, tak jsem pčíkl jako hrom 

Růţe – au, to jsem se popíchal. 

No to byla fakt hrůza, tak jsem usnul na dlaţbě a spal aţ do sedmi, potom mě panička odnesla 

do mého pelíšku. 

Konec 

 

Tak a já se budu loučit, protoţe uţ mi došel sešit na psaní. Aţ si koupím za kočičí 

penízky další, hned zase začnu psát. Tak se na mě těšte, váš kocourek Bubu. 

PS: Doufám, ţe se vám to líbilo  



                                 
Školní den 

                                                                           

Silvie Illésová 

 

 

 

           Ráno vylezeme z postele,                                                                  

a oblečem se vesele,  

rohlík se sýrem posnídáme 

do školy rychle pospícháme. 

Svačinu berem s sebou z domu, 

máma ji chystá jak komu. 

 

První hodinu máme matiku, 

vyţaduje dobrou logiku. 

Uţ umíme násobilku, 

příklad trvá jenom chvilku. 

Úlohu vyřešíme hravě, 

do další se pustíme dravě. 

 

Geometrii umíme taky, 

kruţnic jsme narýsovali mraky. 

Zvládáme čtverce i obdélníky, 

narýsujeme téţ trojúhelníky. 

 

Jen co zvonek zacinká, 

je tu chvilka malinká. 

Svačiny je čas, 

a je to tu zas! 

 

Kluci se perou, 

holkám sešity berou, 

někdo si píše taháky,  

jiný zas čte si časáky. 

Holky malují na tabuli,  

Pepa brečí, dostal kuli. 

Někdo se tu směje 

a druhý zase kleje. 

 

Chystáme si věci,  

nechceme poznámku přeci. 

Zvonek zazvoní, 

Kluci uţ se nehoní.  

Uţ napjatě čekáme,  

čeho se v hodině dočkáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To zas bude hodina – čtení a čeština… 

To je uţ lepší ajina… 

 

A najednou třída ztichla, 

úča stojí ve dveřích,  

v ruce má testy 

a rozdává tresty. 

 

Za to, ţe se kluci prali 

a holkám sešity brali. 

Na řadě je teď učení, 

kaţdodenní mučení. 

 

Eva je vyvolána 

a po ní zase Jana. 

Obě mají jedničku, 

Jana u ní hvězdičku. 

 

Paní učitelka se diví,  

ţe nemůţe najít chyby 

v testech, co jsme včera psali 

a od sebe pracně opisovali. 

 

Všichni máme jedničky 

bez jediné chybičky! 

A teď zvonek zní, 

kaţdý to uţ ví, 

uţ je konec češtiny,  

té dlouhé hodiny. 

 

Dál uţ to přece znáte, 

 taky přestávky máte. 

Vţdyť všichni do školy chodívali 

a krom učení i legraci tam zaţívali. 

 

 

 

 

02.05.2010 

 

 

 

 

 

 



                              Černý Teriér 
Plemeno:   Černý Ruský Teriér 

                 Tchiorny Terrier      

Jméno a chov.stanice:  Andy Terra Aspera 

Pohlaví:    Pes        Datum narozeni:  10.10.1997 

Druh srsti:    Dlouhá    Barva:    Černá 

Otec:      Bryan Genetic 

Matka:    Dany Anvary 

Tituly:     Šampion Česka 

                Šampion Slovenska 

                Šampion Klubový       

 

Historie plemene 
      Jako černý ruský teriér byl vyšlechtěn v 50 letech v Sovětském svazu. 

Během II. světové války došlo k prudkému poklesu počtu sluţebních psů, a proto 

armáda pod vedením generálmajorů Medveděva a Ilina začala pracovat na novém 

plemeni. Centrální škola sluţební kynologie a šlechtitelská stanice Rudá hvězda 

sídlící nedaleko od Moskvy dostaly za úkol vytvořit nové plemeno psů - tvrdé, 

vyrovnané, s vrozenou nedůvěřivostí k cizím lidem, pouţitelné k ostraze. Jako 

základ nového plemene pouţili velkého knírače, rotvajlera, erdelteriéra a 

novofoundlandského psa. Do chovu byli později přikříţeni další psi cca dvaceti 

různých plemen.  Výsledkem byl masivní, ale přesto pohyblivý pes, temperamentní 

a učenlivý, který byl schopen za všech okolností podávat mimořádné výkony a byl 

odolný vůči drsným klimatickým podmínkám, které v Rusku panují.  Poprvé byl 

černý teriér představen v roce 1955 na Všesvazové zemědělské výstavě v 

Moskvě, kde sklidil obrovský úspěch a zájem kynologické veřejnosti. Získal zlatou 

medaili a diplom speciální výstavy, coţ bylo nejvyšší ocenění, jaké mohla 

šlechtitelská stanice v té době získat. Od roku 1981 se černí ruští teriéři 

objevují na kynologicky významných akcích v Evropě, kde dostávají řadu 

nejvyšších ocenění a jejich obliba stále stoupá. 

V roce 1984 byl FCI oficiálně schválen standard plemene "Černý ruský teriér" a 

byl zařazen do skupiny III. mezi teriéry. 

                      
  



 
 

Ten můj milovaný Ťululum 
 Anďík, původně jsme mu říkali Ňufan, byl nejlepší pes!:-))) Kdyţ jsem byla 

ještě miminko, pořád byl u mě a hlídal mě, ať uţ jsem byla v kočárku, nebo doma, 

nebo někde na výletě, prostě nemohl ode mě ani na minutu. Procházeli jsme se v 

městě a on musel jít vedle mě a vţdycky, kdyţ prošli nějací lidé, hned po nich 

začal štěkat!:D Protoţe se bál, ţe mi něco udělají. A  kdyţ jsem si  hrála doma, 

tak mě samozřejmě  nenechal na pokoji!:-)) Já jsem třeba měřila ve 4 měsících 

58cm a on měřil 78cm po krk, no a ale  to není vše, kdyţ se postavil, měl metr!:D 

Láska moje, ale nejsrandovnější na tom je, ţe jak byl sníh, tak mně Andík vozil na 

saních na Ondřejník!:-)) Tatínek ho vţdycky drbkal na čumáčku a pod bradou.  

Mám takovou dobrou historku:  šli jsme s mamkou na Lysou horu a Andys pořád, 

ale pořád zlobil, ale já jsem na něj měla takový  dobrý vliv, tak jsem si vodítko 

omotala kolem pasu (samozřejmě se uţ uklidnil), no ale kdyţ on se rozběhne,  tak 

to je konec světa:-)), samozřejmě jsem skončila s odřeným břichem!:-((  

No ale někdy jsem se taky dost nasmála!:D Kdyţ Andy nechtěl do boudy, 

mamka šla za ním a vzala lţíci na boty (stejnak ji nikdy nepouţívala!), tu lţíci na 

něj vytáhla a Andy vţdycky skočil na zadní tlapy a ty přední hodil mamce na 

ramena takţe to vypadalo jak by tancovali PLOUŢÁK:D, to byl takový jeho 

zlozvyk, nemohl se se mnou rozloučit!.:D Chodili jsme na výstavy a tak a on 

vyhrával 1. místa, ale před 3roky nám zemřel!:(( Byl to nejkrásnější pes ze 

Slovenska, Česka, Polska, prostě na 1. místě pro mě byl on!!! 

Mějte se hezky ahoj a ahoj zdraví Verunka Baďurová z 5.C 

 
 
 
 
 
     
            
 
 
 
 
 

  



 

HEDVIKA  KOTHEROVÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouračka 

 
Ráno se Marki vzbudila zase celá zpocená. Večer se jí totiţ zase zdál ten škaredý sen o tom, 

jak se točí řeka a někdo volá Markovo jméno. 

Vešla do koupelny, důkladně se umyla, jelikoţ jde dneska přece s Markem do knihovny. Tak 

se těšila! Taky se pořádně učesala. Dneska si výjimečně udělala drdol, který jí prý strašně 

moc slušel, teda alespoň to říkali ostatní příbuzní. 

 

Snídaně, kterou Marki připravila, byla výborná. Všichni si pochutnali, ale nejvíce asi taťka, 

který si dneska výjimečně snídani dal. Věci do školy měla Marki připravené uţ od včerejšího 

večera, ale stejně doufala, ţe na nic nezapomněla. Měla totiţ divný pocit, ţe jí buď něco 

chybí, nebo ţe se prostě stane něco špatného ve škole. Ale nelámala si s tím aţ tak moc hlavu. 

Jakmile dostala od mamky peníze na autobus na dnešní den, vydala se na zastávku. Právě 

včas, protoţe tam uţ několik lidí bylo.  

V autobuse moc lidí nebylo, tak si sedla k oknu, aby viděla, co se děje na silnici. Zatím se 

nedělo celkem nic, ale kdyţ uţ byli skoro u školy, viděli bouračku. Nějaké větší osobní auto a 

druhé auto byla felicie. Modrá felicie. Marki se zatajil dech. Modrou felicii měla její třídní 

paní učitelka. A tohle auto mělo stejnou SPZ, jako měla paní učitelka. Bouračka vypadala 

strašně. To velké osobní auto bylo zmáčknuté na pravé straně, takţe řidiči se asi nějaké velké 



zranění nestalo. Zato auto paní učitelky bylo skoro na šrot. Bylo téměř jasné, ţe tohle asi 

nepřeţila. 

Ve škole byl docela dost veliký zmatek. Skoro kaţdý věděl, co se tohle ráno stalo. Ve třídě 

byli všichni pokleslí, ale nejvíce smutná byla zcela jasně Marki, jelikoţ paní učitelka třídní 

byla jediná učitelka na téhle škole, která ji měla ráda.  

Po škole vyšla Marki ven a zamířila rovnou do knihovny a doufala, ţe tam na ni bude čekat 

Marek. A nemýlila se. Marek tam seděl a usmíval se na ni. Ale Marki se moc neusmívala. 

Okamţitě mu řekla tu novinu, jako ţe paní učitelka měla tu strašnou nehodu a ţe to moţná ani 

nepřeţila. 

Šlo vidět, ţe i Marek je smutný, ţe Marki asi umřel někdo, koho měla ráda. 

„Tak co tady budeme dělat?“ zeptal se jí, aby oba přišli na jiné myšlenky. 

„Já si tady vyberu nějakou kníţku na doma a pak můţeme jít, kam budeš chtít. Teda pokud 

nám zbude nějaký čas,“ řekla Marki. 

„Tak jo,“ souhlasil Marek. 

Marki si v klidu vybrala knihu. Pak se oba shodli na tom, ţe si zajdou sednout někam třeba k 

obchodu na lavičku. Tak šli. Sedli si a Marek vytáhl malou krabičku.  

„Co to je?“ zeptala se zvědavě Marki. 

„Dárek pro tebe,“ odpověděl Marek. 

Marek jí předal krabičku. Marki ji pomalu otevřela a uviděla provázek z kůţe a na něm malé, 

dřevěné srdíčko. Byl to přívěšek. 

„Dělal jsem ho sám!“ pochlubil se Marek. 

„Děkuji,“ řekla Marki a dala Markovi malou pusu na tvář. 

Marek se štěstím začervenal. Dostal totiţ od Marki svou první pusu! 

Marki ale musela zase jít domů. Viděla, jak je Markovi líto, ţe uţ jde.  

Autobus stihla v pohodě. Marek ji totiţ doprovodil aţ na zastávku a tam si ještě spolu 

povídali. Marek odešel, aţ kdyţ uţ byl autobus v nedohlednu.  

Marki přišla domů s napůl špatnou a napůl dobrou náladou. To kvůli její třídní a Markovi. 

Kdyţ byl uţ docela večer, zašla Marki do kuchyně, zapnula rádio a začala chystat večeři pro 

ostatní. Vtom sebou prudce trhla. V rádiu totiţ hlásili: 

„Dnes se stala bouračka. Velké osobní auto nabouralo do modré felicie. Jeden muţ je těţce 

zraněný a řidička felicie byla na místě mrtvá.“ 

Marki na chvíli přestala snad i dýchat. Sedla si na ţidli a podívala se na kříţ s Jeţíšem, který 

byl před ní. Začala plakat. Plakala dlouho a hořce. Jakmile ji uviděla mamka, raději se na nic 

neptala a udělala večeři za ni.  

Večer šla Marki spát. Zdál se jí zase ten zlý sen o řece a Markovi. 

 

 

Ne kaţdý má v ţivotě štěstí 

 
Marki se probudila v půl páté. Mamka jiţ byla vzhůru. Popřála mamce dobré ráno a mamka jí 

taky popřála dobré ráno. Marki vešla do koupelny. Podívala se do zrcadla a zděsila se. Měla 

veliké a zřetelné kruhy pod očima. To asi z toho, jak včera brečela.  

Svačinu si dnes nebrala. Neměla hlad a bylo jí to jedno. Truchlila za paní učitelku. Určitě 

dostane nějakou novou a namyšlenou. A nemýlila se. Kdyţ přišla do třídy, uviděla mladou, 

ale ošklivou učitelku. Pozdravila ji, ale zpátečního pozdravu se nedočkala. Sedla si tedy 

smutně do své poslední lavice a vyčkávala, co se bude dít. Mladá učitelka se na ni opovrţlivě 

podívala a začala vyučování. Celý den byl pro Marki strašný. Nová učitelka si na ni okamţitě 

zasedla. Kdyţ vyučování celého dne skončilo, Marki si zhluboka oddechla. 

Před školou na ni čekal Marek a navrhoval jí, ţe by si třeba mohli zajít k řece. Měl s sebou 

plavky a chtěl si zaplavat. Marek totiţ plaval docela dost rád.  



Marki se nejdříve rozmýšlela, ale pak stejně souhlasila. Řeku měla ráda, a tak neviděla 

problém, proč by tam neměli zajít, popovídat si, a pak aby si Marek zaplaval, kdyţ tak moc 

chce. Marki s sebou plavky neměla.  

Kdyţ tam došli, Marek se svlékl do plavek. Plavky měl totiţ uţ na sobě. 

 

Nejdříve si oba chvíli povídali o tom, jak se kdo má a co bylo dneska ve škole. Marki si s ním 

moc ráda povídala. S Markem se totiţ moc dobře povídalo. Marek byl ostatně moc hodný a 

rozumný. A hlavně milý. 

„Umíš vůbec plavat?“zeptala se ze srandy Marki. 

„Jo, na plaváku jsem byl ve druhé skupině,“ usmál se Marek. 

Pomalu sešel do vody. Voda byla docela dost studená, ale Marek byl otuţilý. Řeka nebyla 

moc hluboká. Tam, kde nyní Marek stál, byl asi jeden metr. Dále se to postupně stupňovalo. 

Nejvíce tam bylo něco přes dva metry. V té největší hloubce býval občas vír, proto tam raději 

nikdo nechodil. 

Marek začal plavat. Postupně se dostával do větší hloubky, aţ byl u metru osmdesát. Plaval 

klidně a pěkně na pohled.  

Marki se na něho dívala a usmívala se. Dávala na Marka pozor. Přitom si četla kníţku, kterou 

si včera spolu s Markem půjčila v knihovně.  

Ale teď najednou dostal Marek strašnou a velikou křeč. Začal okamţitě řvát: POMOC!!!  

Marki uviděla, ţe se topí, a tak okamţitě seskočila dolů do řeky a tlačila ho svýma rukama 

zpět do menší hloubky. Marek byl v metru čtyřicet pět. Zde uţ dosáhl na zem. S Marki to ale 

bylo horší. Dostala se do dvoumetrové hloubky a plavala jiţ zpět, ale začal se tam dělat vír a 

ona do něho spadla. Marek ji nemohl nijak zachránit, jinak by se určitě utopili oba. To bylo 

jasné. Bylo pozdě. Nebylo uţ ani vidět její tělo, jen její prsty, které jakoby říkaly: Marku, 

miluji tě! Sbohem! 

Její tělo vír vyhodil o kus dál na druhém břehu řeky. Marek tam okamţitě přiběhl. 

Zkontroloval, jestli Marki dýchá. Nedýchala. Začal plakat. Pak zavolal Záchrannou sluţbu. 

Mezitím, neţ záchranka přijela, zkoušel Marki rozdýchat. Nešlo mu to. Sám ji do auta donesl 

v náručí. Přes slzy ani neviděl.  

Další den přišlo příbuzným Markéty oznámení, ţe umřela. 

Od této doby Marek k řece nechodil. Jen občas, kdyţ si chtěl připomenout její strašnou smrt. 

Vţdyť ona umřela, aby zachránila Marka!  

Další den byl její pohřeb. Marek byl úplně celý v černém a celý pohřeb proplakal. Do hrobu jí 

hodil přívěšek, který jí dal a který jí vír sundal, kdyţ se topila. 

Za týden později byla Markétčina rodina uţ docela v pořádku, ale Marek ne. Byl den co den 

na hřbitově, plakal zde a rukama přejíţděl nápis s jejím jménem. Na jejím hrobě bylo 

napsáno: 

 

MARKÉTA 

ZEMŘELA 

V NEDOŢITÝCH 

DVANÁCTI 

LETECH 

UTOPENÍM 

 

 

 

KONEC 
 



 

V minulém čísle jsme 
vyhlásili soutěž. Z obrázků, 
které jsme od vás dostali, jsme 
vybrali hned 3 obrázky a 
jednoho pejska na kolíčku na 
prádlo. 

 
 
Jkjjj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ahoj kamarádi. Prázdniny se blíţí, 

 takţe se v tomto školním roce vidíme naposledy. 

 Ale nebojte se, příští rok zase bude Tamtam a 

s ním i já, vaše kamarádka Rozárka. I kdyţ uţ 

budete o rok starší, ale to vůbec nevadí. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

1. místo  

Marie Stýskalová, 3. C 

                              2. místo 

                                   Aneţka Faltínová,3. C 

 

 

 

 

 

 

        3. místo 

Saša Veličková, 3. C  

Zvláštní ocenění 

Karolína Snášelová 2. B 

Pes se jmenuje JENY.   

 
 

 

 

 

 
  



Tak zatím ahoj, děti, 

uvidíme se v dalším čísle, které 

vyjde po prázdninách. Doufám, 

ţe se vám moje okénko líbí. 

 
 

 
 
 
 

Najdi 5 rozdílů 

 

 

 

 

 

 

 

Kříţovka 

 

 
         1.Rychlá kočkovitá šelma, dokáţe běţet aţ 80km/h 

2.Ţivočich s krunýřem  

3.Pták s velkým zobákem 

4.Hbitá cizokrajná kozička  

5.Velká oranţová kočka s obří tlamou  

6.Zvíře s chobotem  

7.Kůň v pyţamu 

1.        

                                  2.       

                     3. 

                     4. 

T   A   

A  T      

5.     

6. 

7. 

     

     



Tak ahoj a 

hezké 

prázdniny.  

Sudoku 
1  2   4  3  

 2    3   

4 1 3  1 4 2  

   4    1 

 

Obtáhni a vybarvi si medvídka 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


