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Místo úvodu – pár slov paní učitelky Šimonkové 

BĚHAT, SKÁKAT, HÁZET, LOZIT PO STROMECH – TO BYLO MOJE!

Sport lidi na vesnici sice stmeluje, 

ale daleko silnějším 

prostředkem 

v tomto směru jsou 

naše tradice, obřady, 

zvyky. V takové 

rodině pod Tatrami 

jsem vyrůstala a 

láska k tradicím ve 

mně zůstala dodnes. 

Není divu, ţe se 

téhle činnosti věnuji 

na naší škole skoro 

20 let. 

 Lidová kultura je 

naše cenné dědictví, 

ale vývoj civilizace se na našich 

tradicích bohuţel dost podepsal. Co 

s tím udělají další generace? Tradice 

vnáší do našich rodin řád, radost a 

také mravní 

hodnoty. Vědomí 

své identity, kam 

patřím, z jaké 

země pocházím, 

být na svůj domov 

hrdý – to je naše 

jistota. 

Prostřednictvím 

časopisu Tamtam 

chci poděkovat 

všem krojovaným 

dětem a obzvláště 

odcházejícím 

deváťákům z Malé 

chasy.  Hrdě si oblékali kroj, 

pečovali o něj, tančili, zpívali, 

pomáhali a dělali radost hlavně 

starším.

JEDNOU BUDETE TAKÉ STAŘÍ  ... 

KDO VÁM BUDE POMÁHAT? 

KDO VÁS POTĚŠÍ? 

A tak kluci a děvčata odcházejí z naší školy a také z Malé chasy. 

ZŮSTAŇTE TAKOVÍ, JACÍ JSTE 

Za účinkování v Chase vám moc děkuji. 

Vaše paní učitelka Viera Šimonková 



NĚMEČTÍ 

KAMARÁDI 

Ve čtvrtek 10. 5. 2012 plno z nás čekalo na to, kdy přijede autobus s našimi 

německými kamarády. Jakmile přijeli, přivítali jsme se a byli jsme rozdělení do 

rodin. Já jsem měla kamarádku, která se jmenovala Mandy. Byla moc milá. 

Domlouvala jsem se s ní anglicky. Předtím, neţ jsme ji odvezli k nám domů, stavili 

jsme se do obchodu, kde jsme nakoupili to, co měla Mandy ráda. Doma jsem 

Mandy ukázala dům a nechala ji ubytovat se. Pak jsme povečeřeli, oblékli jsme se 

a vyrazili jsme autem na Ondřejník, kde jsme jí ukázali krásný výhled, dokonce 

jsme mezi těmi  domy našli i naši školu. Pak jsme z Ondřejníku jeli  na Olešnou, 

do které jsme se pokoušeli házet ţabky, nakonec jsme dojeli na zámek do 

Frýdku, který byl  hezky osvětlený a místy strašidelný. Po prohlídce okolní 

přírody jsme dojeli domů. Byly jsme moc unavené, a proto jsme se jenom okoupaly 

a šly jsme spát. Ráno jsme se probudily, posnídaly, umyly se a šly jsme do 

Frýdlantu za ostatními německými i českými kamarády. Sešli jsme se 

v Janáčkově síni, ve které nás paní starostka všechny 

uvítala. Pak jsme se všichni společně 

přesunuli do školní tělocvičny, kde jsme 

hráli fotbal a volejbal, po zápase 

jsme si zašli do jídelny na oběd. Po 

obědě jsme jeli autobusem do 

Landeku, podívat se na miniatury na 

Černé louce, a dokonce jsme 

navštívili i nákupní středisko v Ostravě, 

které se jmenuje Nová Karolína. Většině z nás se  

tam líbilo. To byl školní program pro jeden den, 

autobusem jsme dojeli ke škole, kde na nás čekali rodiče. Přivítali jsme se s nimi 

a jeli domů. Doma jsme ugrilovali večeři a šli jsme do Las Vegas, kde se nás sešla 

spousta kamarádů. Další den jsme navštívili aragonitové jeskyně v Teplicích nad 

Bečvou a vše jsme zakončili v aquaparku na Olešné. Voda byla úţasná, všichni 

jsme se na bazénu bavili a přestali jsme myslet na to, ţe venku prší a je tam zima. 

Při cestě domů jsme se stavili do Tesca, ve kterém jsme nakoupili kytky a 

čokolády pro naše mamky na jejich svátky. Jakmile jsme dojeli domů, tak jsme 

ještě povečeřeli, zahráli hry na nintendu (Wii) a zakončili jsme to tanečním 

filmem.  V neděli ráno si Mandy sbalila věci a jeli jsme do Frýdlantu, kde na ně 

čekal autobus. Všichni jsme se s našimi kamarády pořadně rozloučili a mohli 

vyjet. Myslím si, ţe ty čtyři dny, co u  nás byli cizí sousedé, se pořadně vydařily a 



všem se to moc líbilo. Také bychom určitě všichni chtěli poděkovat kantorům, 

kteří se na této akci podíleli. 



 



Rozhovor s p. uč. Janou Kořenou  

Tak jako minule tu máme rozhovor, který se dělal uţ před 16 

lety. Jak se od té doby změnily názory paní učitelky Jany 

Kořené? To se dozvíte, kdyţ budete číst dál.:)                        

Líbí se Vám na naší škole?                                               

Ano, líbí.                                                                     

Co se vám na naší škole nelíbí?                                    

Zastaralé zařízení tříd.                                                                         

Učila jste někdy na jiné škole?                                          

Ano, na strojírenském učilišti tady ve Frýdlantu.                                   

Které předměty učíte?                                                       

Češtinu, dějepis, občanskou výchovu a dramatickou výchovu.                             

Které předměty jste měla ráda?                                                

Hudební výchovu, dějepis, přírodopis a literární výchovu.                                       

Které předměty jste neměla ráda?                                           

Matematiku, fyziku a chemii.                                                                      

Chtěla jste být učitelkou od mala?                                                

Ne, chtěla jsem být zdravotní sestrou.                                                       

Splnilo toto povolání Vaše představy?                                        

Ne.                                                                                                                      

Vaříte ráda?                                                                        

Ano, ale není to můj největší koníček.                                                             

Kdyţ uţ jsme u toho vaření, jaké je Vaše oblíbené jídlo?              

Samozřejmě česká klasika, ale třeba i těstoviny nebo sušená rajčata.  

Jaké knihy čtete nejraději?                                            

Životopisy a cestopisy.                                                                            

Kde bydlíte?                                                                       

Ve Frýdlantu. 

Marki Klepáčová, 7.A                                                    

  





Informace o olympijských hrách v Londýně.  

Pokud vás zaujaly dva předchozí články o 

olympijských hrách, tak byste si měli přečíst i 

ten poslední. Najdete v něm všechny důleţité 

informace např., kdo se zúčastní, kdo bude mezi 

našimi reprezentanty a jaké budou disciplíny.  

Hry v Londýně se budou konat od 27. 

července do 12. srpna.  Účastníci budou 

soutěţit v celkem 26 sportech, které 

zahrnují dohromady 39 disciplín. Ţádný 

sport na těchto hrách nebude nový. 

Naopak ve srovnání s předchozími letními 

hrami z roku 2008 v Pekingu byly dva 

sporty vyřazeny – konkrétně baseball a 

softball. Her se budou účastnit sportovci 

z 205 zemí.  Sportovci budou zápolit o 

302 sad medailí, coţ je stejný počet jako v Pekingu. 

Sportoviště 

Sportoviště jsou navrhnuta a 

vystavěna tak, aby své vyuţití měla i 

po skončení her. Výsledkem je 

kombinace jiţ existujících destinací 

spolu s nově postavenými. U velké 

většiny z nich je uţ rozhodnuto, jaká 

bude jejich budoucnost po olympiádě. 

Některé disciplíny se budou 

odehrávat i v dočasných zařízeních 

rozmístěných po Londýně, například ve známém Hyde Parku. 

Matouš Smeja, 6. B 

Tady jsou na ukázku medaile. 

 

olympijský stadion 
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Vzpomínáte? V posledním čísle Tamtamu před loňskými 

prázdninami jsme uveřejnili fotky našich drahých učitelů a 

učitelek z období, kdy ještě byli dětmi, ba i miminy. Vy jste měli 

uhodnout, kdo je kdo.  

Letos jsme pro vás připravili podobnou lahůdku – v kaţdé třídě 

druhého stupně jsme poprosili jednoho z vás, aby nám půjčil své 

foto z mladší doby a nikomu to neříkal. Skoro v kaţdé třídě nám 

někdo vyhověl a vy teď můţete hádat. 

Takţe – kdo je to? 
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Benefiční koncert pro Klárku 

Katka Kaňoková, 8. C 

Klárka, pro kterou byl tento koncert uspořádán, je dívka s velkým srdcem. 

Aktivně se věnovala různým charitativním 

akcím, pomáhala dětem v dětských domovech a 

vedla různé krouţky. Klárku ale nedávno na 

nádraţí ve Frýdku-Místku srazil vlak a musela 

jí být amputována noha těsně pod kolenem. Aby 

mohla chodit, potřebuje protézu. Dobrovolné 

vstupné z koncertu bylo darováno Klárce. Tento 

koncert ale nebyla jediná akce, která byla pro Klárku zorganizovaná. V Tarzanii 

proběhl den s názvem „Lezeme pro Klárku“ a výtěţek ze vstupného byl přímo na 

koncertu předán Kláře.  

Koncertní sál v ZuŠ byl absolutně přeplněný. Lidé seděli, nebo stáli všude, kde to 

bylo moţné. Na koncertu vystupovaly známé či neznámé frýdlantské skupiny, 

zpěváci nebo umělci nejen z Frýdlantu, ale i okolí. Vystupovala kapela Humbug se 

svými „potomky“ Impure Black Soul a Relevant. Dále se koncertu zúčastnil 

pěvecký sbor Gymnázia Frýdlant, Marki Odleváková, Martin Dorazil, Sára 

Zajícová, Liselotte Rokyta, Hana Kopřivová, Lenka Výmolová, Aneţka Sanitrová, 

Claire Nolan, braři Augustin a Matěj Ţídkovi, které určitě dobře znáte, a další   

Na tomto koncertu si jistě našel kaţdý něco, co se mu líbilo. Za celý koncert 

můţeme poděkovat panu Ivo Saniterovi, který celou akci uspořádal.          

                      Relevant                                                                       Humbug 

 

 

 

 

 



 

   

                 

 

 

 

             Augustin Ţídek                                           pěvecký sbor Gymnázia Frýdlant 

     

                 

 

 

 

 

 

 

                  Impure Black Soul                               moderátoři Michaela Nytrová a Pavel Slavík 

 

Kdo je to – vyluštění 

6. A – Adam Tala, 6. B – Matouš Smeja, 6. C Verča Šutová, 7. A – Lucka a Zuzka 

Kašperlíkovy, 7. D – Nela Hoffmanová, 8. A – Nina Davidová, 8. B – Zuzka 

Bobková, 8. C – Hedvika Kotherová 

 

 

Darujeme koťátka! 

- maminka koťátek (narodili se 4 kocourci) je skvělá lovkyně 

- kocourci jsou 2 černobílí, 1 mourovatý a 1 mourovanobílý. Případní zájemci (nebo 

pokud má zájem někdo ze známých), přijďte se domluvit do 8. C    s Hedvikou  

Kotherovou.



 

 

V květnu se celý první stupeň zúčastnil koncertu Pavla Nováka. My 

z Tamtamu jsme nelenily a požádaly ho o rozhovor. Pavel Novák byl moc 

laskavý a ochotně nám jej poskytl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jste dělal před tím, než jste začal zpívat a pořádat výchovné koncerty? 

Já jsem vystudoval gymnázium, po gymnáziu jsem hrál v několika kapelách, potom jsem 

jezdil se svým tatínkem v jeho kapele a potom jsem se po deseti letech rozhodl, ţe muziku 

dělat nechci, takţe jsem s muzikou přestal, zaloţil jsem tři obchodní firmy, vyváţel jsem 

stroje do celého světa, ale potom mě to taky přestalo bavit (já jsem totiţ takový, ţe kdyţ 

dělám něco dlouhou dobu, tak mě to přestane bavit). Takţe jsem se začal potápět. Potápěl 

jsem se uţ předtím, ale začal jsem se tím i ţivit, začal jsem filmovat pod vodou, dělal jsem 

filmy pro National Geographic, fotil jsem třeba se světovým rekordmanem v potápění na 

nádech Martinem Štěpánkem, byl jsem s českou reprezentací na mistrovství světa. No a mimo 

jiné jsem členem skupiny, která dělá výzkum na Hranické propasti, coţ je nejhlubší zatopená 

propast v Evropě. A potom, kdyţ tatínek odešel tam nahoru, tak jsem si říkal, ţe by byla 

škoda, kdyby jeho krásné písničky upadly v zapomnění, tak jsem se k muzice vrátil. 

 



Co vás vedlo ke zpívání? Byl to váš tatínek? Můžete na něj zavzpomínat?   

Určitě to byl tatínek. Ale u nás se v rodině zpívalo, já si to pamatuji odmalička, babička 

zpívala v kostele. A vzpomínky na tatínka – to jsou takové smíšené pocity. Kdyţ jsem byl tak 

starý jako vy, tatínek byl v dobách své největší slávy. Jezdil jsem 

s ním na různé koncerty a samozřejmě se mi to líbilo. Potom 

jsem s ním začal pracovat, zjistil jsem, ţe zpívání není 

jednoduché. Tatínek mi předal spoustu věcí, které jsem moc 

nechápal, kdyţ jsem byl tak starý jako vy, nebo moţná trochu 

starší. Dneska mu ve všem dávám za pravdu a vím, ţe to se mnou 

vţdy myslel dobře. A díky němu já dnes můţu dělat tyto koncerty 

tak, jak je dělám. 

 

Váš tatínek byl původně učitel. Co jeho přivedlo ke zpívání? 

On byl sice učitel, vystudoval biologii a tělocvik. Ale tatínek 

hrál v dětství na housle, začal skládat písničky a vţdycky 

říkal, ţe na ty písničky balí holky. Skládal, seděl někde na 

lávce a balil na to holky. Tak to ho vedlo ke zpívání – balil 

holky. 

 

Která písnička se vám nejvíc líbí od vašeho tatínka? 

Těch písniček je moc a vy asi nebudete znát tu, kterou já mám nejvíce zarytou v srdci – 

jmenuje se Georgia. A samozřejmě Nádherná láska, Pihovatá dívka, Chci zapomenout, to jsou 

písničky, které stále hrajeme na večerních koncertech a lidé dodnes na ně rádi vzpomínají. 

Jaké jsou vaše další koníčky?   

Tak já uţ jsem to říkal, to je to potápění. Potápění a filmování 

pod vodou, to uţ není koníček, to je kůň. Teď jsem to musel 

malinko omezit, protoţe jezdíme na strašnou spoustu 

koncertů. Já hrozně rád sportuji, dělám jakýkoliv sport. 

V zimě lyţuju, ale mám na to bohuţel čím dál méně času. O to 

víc si toho váţím, kdyţ se někam dostanu. V zimě na lyţe, v létě 

na tenis. Můj syn hraje fotbal v Jablonci, je v reprezentaci do jednadvaceti let. Dcera zase 

tancuje, byla druhá na světě v disco dance show. Z dětí mám radost, dělají, co je baví, a syn se 

sportem i ţiví. 

 

 



Váš program se jmenuje Chovej se jako člověk. Stalo se vám někdy, že jste se tak 

nezachoval? 

Jako kaţdej člověk jsem se někdy zachoval špatně. Nikdo z nás není samá ctnost. My lidé 

jsme sloţeni ze dvou poloh – jedné se říká neřesti, druhé ctnosti a obě by měly být tak napůl. 

Kdyţ je člověk moc velkej slušňák,tak si myslím, ţe to taky není moc 

dobře, a kdyţ je zlej nebo špatnej, tak to taky není moc dobře. 

Kaţdej máme nějaké chvilky, kdy něco uděláme a pak se za to 

stydíme, ale takový je ţivot, a tak to musíme brát. 

 

Když jste na pódiu a máte trému, jak se jí zbavíte? 

Já trému na pódiu uţ nemívám.  Mívám trému před koncertem, to přiznávám, ale v momentě, 

kdy vyjdu na pódium, tak to ze mě spadne. Vţdy si říkám, ţe do toho musím dát všechno. Ţe 

kdyţ to budu dělat já dobře, tak to musí zabrat i na to publikum. v to věřím. Klukům v kapele 

říkám: „Nesmíte se nechat odradit, kdyţ hned při první písničce děti nereagují tak jako 

dospělí. Musíte jít do toho naplno, děti vám musí věřit.“ A pokud to dneska bylo vidět (vidíte, 

jak ze mě lilo), tak to děláme naplno. 

Takţe trému na pódiu nemívám, ale někdy se před koncertem necítím dobře. Třeba zrovna 

dnes jsem usnul aţ ve tři hodiny ráno a v pět jsme uţ vyjíţděli z Přerova, spal jsem asi dvě 

hodiny. Včera jsme totiţ měli premiéru úplně nového pořadu pro děti, takţe ten předcházející 

den byl náročný a já se dnes vůbec necítil dobře. Říkal jsem si, ţe to musím dát. Po prvním 

koncertu jsem tady seděl a myslel jsem si, ţe umřu, ale zase jsem na to pódium vylezl. A teď 

padnu v autě a nechám se odvézt. 

 

A co budete dělat dnes až do večera?  Jaký máte denní 

program? 

Tak dopoledne většinou koncertujeme a někdy i večer. Já řídím 

většinou na místo koncertu a po cestě zpátky uţ řídí někdo 

z kluků. Já uţ mezitím vyřizuju přes internet různé vzkazy, uţ telefonuju s pořadateli dalších 

koncertů. To je moje kaţdodenní práce kromě zpívání. Já nemám ţádného manaţera, všechno 

si musím dělat sám. Mám kamarádku, která mi pomáhá. Přijdu domů, sednu si k počítači a 

zase budu pracovat, budu muset připravit nové smlouvy. Taky připravujeme vánoční cédéčko 

pro dospělé. 

My Vám moc děkujeme za rozhovor a přejeme pěkný den. 

D. Kotková, N. Štofková, J. Nolanová, T. Ţáčiková, K. Brňáková, A. Křístková, E. Kokešová, 5. B 

 



Welsh part bred 

Ahoj, milí čtenáři Tamtamu. 

Dnes vám chci něco sdělit o plemeni koně Welsh part bred. Já sama doma jednoho mám Ten, co 

ho mám já, se jmenuje Amanda. Na začátek vám ukážu pár fotek a potom vám řeknu něco o tomto 

plemeni koní. Tento kůň pochází z Velké Británie. Pokud bychom mu chtěli porozumět, museli 

bychom se podívat do historie: jedná se o křížence. 

ZAJÍMAVOSTI : 

Spojené Státy Americké objevily pro sport a 

rekreaci Part-breda, který vzniká kříţením 

všech velšských sekcí a plnokrevného araba 

a který se ve Spojených státech registruje 

jako samostatné plemeno Welara nebo 

Welara sport pony v závislosti na vyuţití 

konkrétních velšských sekcí. Welary jsou v 

Americe nesmírně populární a ceněné. 

Chovatelé v Holandsku také jiţ před 

několika desítkami let vycítili potřebu 

chovat větší jezdecké pony a pouţili velšské 

sekce, k nimţ přikříţili anglické a arabské 

plnokrevníky a angloaraby. Vznikl NWR – Holandský jezdecký pony, pro kterého je závazné, 

aby podíl velšské krve byl minimálně 25%. NWR má charismatický charakter, je šlechtěn 

jako pony pro starší děti a standart poţaduje, aby si NWR zachovával nádherný velšský 

vzhled a byl obdařen fenomenální mechanikou pohybu - lehkou, pruţnou a plavnou, která 

NWR celosvětově proslavila. NWR je generacemi prověřený spolehlivý společník, ale 

především také profesionální sportovec v disciplínách drezúry a skákání. 

Německo na základě velšských plemen 

vytvořilo Německého jezdeckého pony, 

který je geneticky také WPBR a jeho 

schopnosti není třeba české jezdecké 

veřejnosti zvláště představovat. 

V České republice se šlechtěním, opět na 

základě velšských plemen, vytváří 

plemeno Český jezdecký pony. Zde ale 

je ke generalizujícím závěrům, podle 

mého názoru, příliš brzy. 

Zajímavé je, ţe po vzoru chovatelů z 

Velké Británie, kteří z kombinací Welsh 

coba a jiných plemen koní vytváří své 

fenomenální "velké Part-bredy", vytvořil 

český rodák ţijící v rakouském exilu, pan Miloš Welde Zavadil, kříţením Welsh cob hřebců a 

Starokladrubských bílých klisen, své vlastní plemeno, které bylo svého času proslulé – 

“Podhajského bělouše“. S těmito "podílovými velši" získal bratr Miloše Welde Zavadila, 

Ewald, titul mistra světa a několikrát se stal mistrem Rakouska ve dvojspřeţí. Tito specifičtí 

koně získali obecně velkou přízeň a několik hřebců se dostalo i k marockému králi Hassanovi. 

Eliška Kokešová, 5. B 



Exkluzivní rozhovor se skupinou 5Angels! 
 

Ahoj, pokud jsi fanoušek nebo fanynka skupiny 5Angels, tak tě 

potěším, protoţe jsem si pro tebe připravila exkluzivní rozhovor. 

5Angels je dívčí pěvecká skupina, kterou tvoří členky: Angee, Nikola, 

Míša, Vendy a Tereza. Jejich první cédéčko, které nese jméno LIVE!, 

vyšlo v roce 2009. 5Angels dostaly jako první na světě moţnost 

přezpívat píseň od Hanny Montany - Youll always find your way back 

home.  

1. Jak často trénujete? 

- Ahoj, přes týden máme hodně nácviků tance, nástroje, zpěvy... Pořád něco. Teď hodně 

natáčíme atd.. Vendy 

2. Co Vás ke zpívání vedlo? 

- Prostě chceme něco dokázat, všichni to děláme od malička... Terka 

3. Jak jste se staly populární? Bylo to těţké? 

- Určitě ne, jsme úplně normální holky, na nic si nehrajeme a milujeme naše fanoušky... Jsme 

stále v TV nebo časopisech, máme hodně koncertů... Jak jste takhle vidět, tak jste asi 

populární... Míša 

4. Kdo pro Vás skládá písničky? 

- Různě! Také Michal David, texty třeba Petr Šiška.. Nikola 

5. Zpíváte někdy i anglicky, jak často? Baví Vás to více neţ zpívání česky? 

- Zpíváme česky a anglicky a baví nás to stejně! :-) Angee 

6. Co byste doporučily všem dětem, které by chtěly být slavné, a je uţ jedno, 

jestli ve zpívání, tancování apod.? 

-  Určitě jít stále za svým a nikdy se nenechat odradit. Potkat správný lidi... Nikola 

7. Na kolika koncertech přibliţně ročně vystupujete? 

-  Jeţíš, to jsou asi desítky akcí, fakt hodně! Ale teď uţ si hodně vybíráme. Vendy 

8. Jak dlouho spolu zpíváte? 

- Spolu 3 roky a všichni od malička zpěv studujeme. Míša 

9. Co Vám sláva dala, a co Vám naopak vzala? 

- Nejsme slavné, jen známé.. Fakt se slavné necítíme.... :-) Terka 

10. Co rády děláte po koncertech? Jdete domů za rodinou, nebo jste spíš spolu?  

- Určitě spolu! Domů se nám nechce... Blbneme v autě, nebo někde zastavíme, hrajeme na 

schovku, jdeme třeba na hrad nebo zámek, jdeme na večeři atd... Třeba i na pouť, kdyţ jsme 

někde na slavnostech....Míša 



11. Máte nějakou nejlepší vzpomínku z vystoupení? 

- Vzpomínky máme na všechny vystoupení a na všechny fanoušky, někde je 10 tisíc lidí, a 

někde třeba 300. Ale všechno je úţasný! Moc si to uţíváme a nejlepší vzpomínky? Asi kdyţ 

všichni zpívají s námi! Nikola 

12. Co děláte, kdyţ jsou na vašich koncertech fanoušci znudění? Stalo se Vám 

to uţ někdy? 

- To se nestalo, vţdycky to rozjedem. Spíše jde o to, jaká je to akce. Jestli třeba tour nebo 

nějaké náměstí. Vţdy jdem ale naplno! Terka 

13. Máte trému? Jak se jí zbavujete? 

- Vůbec! To opravdu ne! Moţná někdy v televizi, abychom něco nezkazily, ale to uţ je v 

pohodě. Tréma uţ není. Angee 

14. Říká se, ţe Vám sláva vzala dětství.. Jak je to doopravdy? 

- V ţádném případě! Máme to nejkrásnější dětství, co si můţeme představit! Známe zajímavé 

lidi, děláme, co nás baví, dostanem se na zajímavá místa atd.. Tohle prostě milujeme.. A ti 

chytrolíni, co říkaj něco jiného, ti ať si to uţijou! Nikola 

15. Byly jste úspěšné i před tím, neţ jste byli 5Angels? 

- Jak se to vezme. Kaţdý z nás asi v něčem jo... Míša je dvojnásobná Miss Aerobic, Nikča 

několikanásobná mistryně světa v tanci, natáčí od malička, Angee úspěšná v TV, Terka v 

tanci, a já taky v tanci.. Tak asi jo. Vendy 

16. Hádáte se někdy ohledně toho, kdo bude co zpívat? 

- To určitě ne! To rozhodují producenti... My se hádáme, pouze na jaké posteli v hotelu 

chceme spát, nebo kdo uvádí jakou píseň na koncertu.. Takţe sranda! Míša 

17. A jaké jsou vaše jiné koníčky? (kromě zpěvu)  

- Milujeme zvířata, cestování, moře, kino.. Úplně všechno, co ostatní lidi. A hlavně milujem 

svoje fanoušky.! Angee 

J. Nolanová, 5. B 
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Kdo, nebo co je to kozáček?  

Lucka  (7.A) 

Chlap, který dojí kozy. 

 

Dominik  (7.D) 

Tanec. 

 

Tomáš  (7.B) 

To je takové to s těma nohama na zemi! (+ 

ukázka) 

 

Sonja (7.D) 

Nějaký tanec, né? 

 

Lucka  (7.B)  

Tanec. 

 

Kika (7.C) 

Ruský lidový tanec. 

 

Paťa  (7.C) 

Nějaký kozatý chlap! 

 

Dominik  (7.B) 

Tanec. 

 

Petra (6.C) 

Nějaký hřib. 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi:  

1.otázka: tanec   

2.otázka: rozsudek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo, nebo co je to ortel? 

 

Lucka (7.A) 

Nějaký doktor. 

 

Wendy (7.A) 

Prdel. 

 

Míša (7.A) 

Rozsudek. 

 

 

Nela (7.D) 

Trest. 

 

Lucka (7.B) 

Doktor. 

 

Kika (7.C) 

Rozsudek, nemilosrdné zhodnocení. 

 

Paťa (7.C) 

Něco u soudu. 

 

Dominik (7.B) 

Rozsudek. 

 

Petra (6.C) 

Nic to není! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda Hrabcová a Magda Lukešová, 7. D



Ptali jsme se také v centru Frýdlantu a tentokrát jsme si vybrali pouze dospělé lidi. Jak 

jsou na tom oni? Pro jistotu jsme přidali ještě jednu otázku, a sice – kdo, nebo co je to 

šlajzna. Úplně nejsprávnější odpověď je lodní propusť, ale brali bychom cokoliv, co by 

se správné odpovědi alespoň přibližovalo. Přečtěte si, jak to všechno dopadlo. :-) 

 

Kozáček Ortel Šlajzna 

tanečník vynesení rozsudku - 

tanec verdikt součást kroje 

tanec rozsudek kus masa 

tanec osud - 

ruský tanec rozsudek kus tlustého masa 

tanec - něco s vodou 

tanec - přímka 

ruský tanec rozsudek vázanka 

významný člověk rozsudek - 

 

Lodní propusť



Sopka 

Vítám Vás u posledního dílu tohoto školního roku, ale také uţ u úplně posledního dílu  

Přírodních katastrof. 

Je léto a k tomu patří také teplé počasí, a proto jsem si vybrala ţhavou sopku. 

Doufám, ţe se Vám bude líbit, a přeji příjemné čtení. 

 

 

 

 

 

Co to vlastně sopka je? 

Sopka neboli vulkán je místo na zemském povrchu převáţně tvaru hory, kde roztává magma 

a vystupovalo nebo stále vystupuje z hlubin země na povrch. 

Kde jsou nejčastěji? 

Na Zemi se nejčastěji vyskytují podél hranic litosférických desek a v takzvaných horkých 

skvrnách. 

Jak vzniká sopka? 

Zemská kůra se skládá z mnoha pevných desek. Na místě kde se desky stýkají, ale 

navzájem se podsunují nebo nadsunují je zemská kůra rozlámaná tak, ţe si zde magma, 

které je pod velkým tlakem, najde cestu ven. Takto vzniká kráter sopky. 

Jaké jsou druhy sopek? 

Rozlišujeme dva druhy sopky, sopku štítovou a stravulkán. 

 Sopka štítová je druh sopky s velice ukloněnými svahy. Štítové sopky 

nejsou explozivního typu a láva proto jen vyteče na povrch, kde může 

způsobit materiální škody, ale není tak nebezpečná. 

 Stravulkán nebo pod jiným názvem navrstvená sopka je nejběžnější 

druh sopek. Typické je pro tuto sopku to, ţe není roztáhlá tak jako 

sopka štítová. 

                              Co to je erupce? 



Erupce je výbuch sopky, který způsobil tlak plynů uvolňujících se z magmatu 

během výstupu na povrch. 

Nejvýznamnější pozemské sopky 

aktivní sopka výška poslední výbuch 

Etna (Sicílie) 3350 m Aktivní (2011) 

Vesuv (Apeninský poloostrov) 1277 m 1944 

Stromboli (Liparské ostrovy) 926 m 2007 

Santorin (Kyklady) 556 m 1956 

Hekla (Island) 1491 m 2000 

Pico de Teide (Tenerife) 3718 m 1909 

Kamerunská hora (Kamerun) 4070 m 1982 

Nyiragongo (Demokratická republika 

Kongo) 
3475 m 2002 

Kerinci (Sumatra) 3800 m 1987 

Semeru (Jáva) 3676 m 1989 

Krakatau (Sundská úžina) 813 m 1995 

Fudžisan (Honšú) 3776 m 1707 

Ključevskaja (Kamčatka) 4750 m 1994 

Mount St. Helens (Washington, 

Spojené státy) 
2250 m 1989 

Colima (Mexiko) 3984 m 1988 

Fuego (Guatemala) 3835 m 1988 

Mont Pelée (Martinique) 1397 m 1929 

 

        Slovníček: 

Litosférické desky = Také tektonická♂♂ deska je obrovská deska zemské kůry, která je 

tvořena neroztavenou horninou. 

Horké skvrny = jsou místa Zemi, která můţeme charakterizovat zvýšeným tokem 

geotermální energie (přirozený projev energie zemského jádra). 

Zemská kůra = Zemskou kůrou označujeme svrchní vrstvy Země. 

Magma = Je hmota, ve které nalezneme sopečné plyny. Magma vzniká v oblastech zemského 

pláště, anebo tavením z hornin spodní zemské kůry.  

Tereza Beluská, 6. A 
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Pohled z okna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbořenina 

Katka Dolanská, 8. B 



 

 

 

 

 

 

 

Odkaz magických elfů 
(pokračování z minulého čísla) 

O jedenáct let později 

Kapitola první 

To jsem já! 

„Už jdu babí! Měj se! Jo, dneska přijdu později, mám parlament!“ křikla jsem na 
babičku a zabouchla jsem za sebou dveře. Byla jsem skoro u branky, co 
zrezivěla po těch letech používaní, když se rozrazily dveře od hlavního vchodu. 
„A co svačina?!“ křikla na mě babička a hodila mi ji. „Ahoj!“ zařvala jsem ještě 
jednou a zavřela branku.  

♂ 
Dovolte, abych se vám představila. Jsem Veronika Rabajdová, je mi slavných 14. 
Jak už bylo zmíněno, tak Ano, jsem zástupce třídy (bohužel) a Ne, nejsem žádný 
šprt. 
 Jsem průměr v naší třídě, takže trojkař. Když už teda nejsem nadaná na učení, 
tak byste si mysleli, že mi půjdou sporty, a to byste se šeredně spleti. Jediné, 
v čem jsem aspoň trochu nadaná, je plavaní, čtení knížek a jo, ještě 
v nenápadnosti a schopnosti co nejrychleji se skrýt tak, abych z ničeho, co jsem 



udělala, neměla problém. Kamarádi si ze mě utahují, že takhle se stanu akorát 
zlodějkou.  
Já jsem ten typ člověka, který když k němu přijdete domů, tak většinou leží na 
příhodném místě, v uších sluchátka od dost drahé mp4 a v ruce právě 
rozečtenou knížku, kterou už stejnak četl nejmíň dvakrát. 
 Odjakživa jsem byla líná do učení a taky jsem byla moc líná na to, abych to 
nějak změnila. Většina lidí, co mě znají, mi říká, že jsem inteligentní až příliš, jen 
by stačilo, abych se učila. Vždycky jsem nad tím mávla rukou a usmála se. A pak 
jsem dál zaplavovala ostatní svými teoriemi.  
Jsem ten typ člověka, co v hodině nedává pozor a místo toho poslouchá hudbu 
nebo si čte pod lavicí, ale poslední měsíc mě dost změnil.  
Rodiče mi asi před měsícem umřeli při autonehodě. 
 Od té doby vždy zalézám během přestávky do nejtmavšího koutku v místnosti a 
tam nerušeně přečkám šílenost přestávky. Vždy sedám co nejvíc dozadu, abych 
měla co největší klid.  
To bylo ohledně školy a teď to bude ohledně mě samotné. 
Moji rodiče byli nevlastní. 
Nikdy jsem se nezajímala o ty vlastní, a když už jsem se na ně jednou jako malá 
zeptala, odpověděli mi, že neví. 
 Patřím do zbohatlické rodiny. 
 Když mě chcete najít v davu, tak se před vámi naskytne obrovský problém. 
Rodiče vždy chtěli, abych trochu vyčnívala z davu, abych byla viditelná, ale mně 
tohle nevyhovovalo. Takže to dopadlo tak, že jsem nosila ošoupané džíny, 
obyčejnou mikinu a otrhané červené tenisky. Nenosila jsem nějakou kabelku a 
vše, co jsem potřebovala po ruce, bylo v kapsách.  
V postatě nevím nic o tom, co se dělo, když mi byly tři a míň. Nevlastní rodiče mi 
řekli, že jako malá jsem jim pořád vykládala o nějakém království, kde všichni 
měli špičaté uši, a o zlém králi. Mysleli si, že je to asi pohádka, kterou mi bývalí 
rodiče vyprávěli, ale já cítila, že to není pravda - nevím proč, ale svým způsobem 
téhle “pohádce“ věřím. To je asi vše, co jsem vám o sobě mohla zatím říct.  

 
♀ 
 

Škola proběhla, i když pomalým tempem, vcelku dobře. O každé přestávce jsem 
zalezla do kouta a mudrovala si sama pro sebe, že život je nanic, že si dovolil 
vzít si mé rodiče.  
 

Eliška Ptáčková, 8. C



Záchrana v poslední chvíli 

(pokračování z minulého čísla) 

 

Co se stalo minule: Lis si vyvrtla kotník při tréninku na velký závod, který se 

jmenuje Velký pohár mistrů jezdců. Zatím obě dívky oslavily své 15 

narozeniny. To je dobrá zpráva pro Lili. Proč? Protoţe bude konečně moci 

zkrotit svého prvního mustanga. Mezitím se druhý den narodí hříbě. Jmenuje 

se Mráček. Takţe mi stačí jen dodat, ať se vám pokračování příběhu líbí, a 

popřát vám pěkné čtení ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatímco dívky daly své koně do stáje, zazvonil Lis telefon. 

„Nechoďte domů a vyřiď to i Lili. Přijedeme za vámi na farmu,“ ozvalo se ze 

sluchátka. Byla to mamka, která jí volala. 

„Dobře,“ řekla Lis. Řekla ještě Lili, co vzkázala mamka. Po chvilce hřebelcování 

koní přijeli rodiče na farmu Gold horseshoe. 

„Dobrý den, pane a paní Blokberkovi,“ řekl Grant. 

„Dobrý den,“ řekl tatínek. 

„Holky, máme pro vás s tatínkem malé překvapení,“ řekla mamka. 

„Jo,“ přidal se do rozhovoru Grant. Podíval se na jejich rodiče, jestli to můţe 

říct. Oba dva kývli. 

„Vaše máma a táta ode mne koupili Mráčka. Odteďka se o něho můţete starat,“ 

„Jupí,“ vykřikly obě. 

„Tak teď běţte. Mráček potřebuje vyhřebelcovat!“ řekl Grant. „Vaši rodiče tu 

zatím budou a projedou se na koních.“  



Obě dívky uţ na nic nečekaly a běţely do stáje. Přišly za Mráčkem. Mráček začal 

frkat a hrabat kopyty do země. 

„Co je? Proč frkáš a hrabeš?“ zeptala se hřebce Lis. 

Pak se vzepjal a dupnul Lili na nohu. 

„Aú,“ zakřičela bolestí a přitom si drţela nohu. 

„Co se stalo?“ zeptala se Lis. 

„Mráček mi dupnul na nohu,“ odpověděla. 

„Aha, a bolí tě to?“ zeptala se. 

„Moc ne,“ odpověděla. 

„Mám zajít pro kartáče?“ zeptala se Lis. 

„Jo můţeš,“ odpověděla na otázku Lili. 

Lili zatím drţela Mráčka ve stání, aby náhodou neutekl. Lis přišla s krabicí, ve 

které byl kartáč, háček na kopyta a jiné potřeby. 

„Já si vezmu kartáč a hřeben a vyčistím Mráčkovi srst,“ řekla Lili. 

„Dobře, já si vezmu na starost kopyta a box,“ řekla Lis. 

„Ták, Mráčku, nejprve ti teta Lili vyčistí srst, abys byl fešák,“ řekla znovu s 

vtipem Lis. 

„A tvoje druhá teta, Lis, ti vyčistí tvá kopýtka, aby se jen leskla,“ řekla Lili. 

Zatímco Lili čistila srst, Lis drţela Mráčka, aby se nesplašil a nešlápl znovu Lili na 

nohu. Pak se vyměnily a tentokrát Lis čistila kopyta, zatímco Lili drţela Mráčka. 

„Myslím, ţe si od nás získal důvěru,“ řekla Lis při čištění kopyt. 

„Já taky,“ řekla Lili, která pořád drţela Mráčka. Uţ se jí nechtělo stát, tak si 

klekla na slámu. Mráček k ní sklonil hlavu a začal jí oţuţlávat triko. Samozřejmě 

ţe nešla ven jen v tričku, ale měla ještě hrubou bundu, kterou si svlékla a 

pověsila na háček, který byl hned vedle dveří od stájí. 

Vtom někdo vtrhl do stáje. Byl to vysoký muţ, který měřil asi tak dva metry. Na 

hlavě měl zelený klobouk a černý, velmi dlouhý kabát. 

„To je moc hezké hříbátko. Jak se jmenuje?“ zeptal se pán v černém. 

„Mráček, a kdo jste vy?“ zeptala se Lili. 

Muţ sundal klobouk z hlavy a řekl: „Já se jmenuji Rafael,“ 

„Co tady děláte?“ zeptala se Lis 

„Jsem vášnivý chovatel koní a zajímám se, a dokonce se i starám o koně, kteří 

mají šedivou srst.“ řekl Rafael. 

„Aha, ale Mráčka si doufám nechcete vzít, ţe ne?“ zeptala se Lili. 

„Nó...“ zamumlal. „Přemýšlím o tom, víte,“ 

„My vám ho ale nedáme,“ řekla Lis. 

Rafael odešel. 

„Slyšelas?“ zeptala se Lili. 

„Sprosťák. Chtěl nám ukrást Mráčka,“ řekla Lis. 

„Musíme Mráčka chránit!“ řekla Lili. 



„Souhlasím s tebou,“ řekla Lis. Lili přišla k háčku a oblékla si bundu, kterou si 

předtím pověsila. 

„Já uţ půjdu domů,“ oznámila Lili. „Jdeš taky?“ 

„Asi jo, protoţe uţ máme všechno hotové,“ odpověděla Lis. 

Druhý den dvojčata šla do stáje. Přišly do stání Mráčka, ale on tam nebyl. 

„Rafael,“ řekla Lis. 

„Já jsem si to také myslela“ řekla Lili. 

„Jdeme ho hledat?“ zeptala se Lis. 

„Samozřejmě ţe jo,“ odpověděla Lili. „Přece ho tam nenecháme“. 

Zeptaly se ještě Granta, jestli něco neví, proč není Mráček ve stáji. Odpověděl, 

ţe ne. Holky šly hledat Mráčka, jestli není někde poblíţ. 

„Nikde tady poblíţ není,“ řekla Lis. 

„To je průšvih,“ řekla Lili. „Půjdeme na vyjíţďku a přitom hledat Mráčka?“ 

zeptala se Lis. 

„Tak jo,“ odpověděla Lili a šla do stáje pro koně. Jely po nádherné zimní krajině, 

která se uţ pomalu měnila v jarní. 

„Miluji dlouhé vyjíţďky,“ řekla s úsměvem na tváři Lili. 

„Já taky,“ odpověděla jí Lis. „Hele, Mráček. 

„Kde?“ zeptala se Lili. 

„Před námi“ zařvala Lis. 

„Ale já tam nic nevidím,“ řekla Lili. 

„Asi mám halucinace,“ řekla si v duchu Lis. 

Projely malou vesnicí, kdyţ vtom Lis zase zakřičela, ţe vidí Mráčka. 

„Raději se vrátíme na statek,“ řekla Lili. Na lavičce před stájemi seděl Rafael. 

„Řekněte nám, kde je Mráček!“ vykřikla na něho Lili. 

„Mráček? Toho jsem nikde neviděl,“ odpověděl na její otázku. 

„Já vím, ţe s tím něco máte společného,“ řekla Lili. 

„Já tu jsem od rána a o Mráčkovi nic nevím,“ řekl Rafael. 

 

Co se stane dál, to se dozvíte v příštím čísle časopisu TamTam. 

 

Příběh napsala: Karolína Brňáková, 5.B 



  







 
 

Hanka Vahalíková, 6. B 

 



 
Jistě jste si všimli, ţe jsme v minulém čísle vyhlásili soutěţ. 

Měli jste vyluštit tajenku a pak klíčové slovo jakýmkoliv výtvarným stylem ztvárnit. 

Klíčové slovo znělo „OVEČKA“, a pak uţ bylo jen na Vás, jak ji ztvárníte. 

Do soutěţe jste nám poslali mnoho obrázků, ale výherci nemohou být všichni, a tak jsme vyhlásili 3 

šťastlivce ve třech kategoriích a jednu zvláštní cenu a tady je máte. 

Kategorie 1.třídy 

Na prvním místě se umístila Lucie Březinová z 1.C   

Na druhém místě se umístil Filípek Kobělka z 1.C 

 

 

  

                                                                                  Na třetím místě se umístila Aneta Kubaláková  

                                                                                   z 1. C 

                

 

 Kategorie 2.třídy      

Na prvním místě se umístila Kristýna Poláchová  

a Eliška Beluská z 2.A 

                                                                           

 

 

 

                                                                                         Na druhém místě se umístil Honza Němec  

                                                                                             z 2. C                                

                                                                                                                           

                                                                                               



 

Na třetím místě se umístil Matěj Myslikovjan z 2.A                       Kategorie  3. třídy 

                                                                             Na prvním místě se umístila Karolína Snášelová z 3. B 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhém místě se umístila Vendula Hrůzková z 3. C 

 

                                                                                         Na třetím místě se umístil Michal Morys z 3. A 

 

 

 

 

 

 

 

           Zvláštní cena: Michaela Milatová z 3. C 

 

 

 

 

 

 

Tereza Beluská, 6. A



Angličtina 
 

Už od třetí třídy je povinná hodina angličtiny. Ale nemusí to být 
vždycky učení, mučení. Může to být i zábava! Sbírej body a 
porovnávej s kamarády. 
 
 

1. Napiš věty tak, jak mají být: 
 
at school I am - ….........................................................................  (1bod) 
 

your name is What’s? - ….............................................................. (1bod) 
 

today Monday It´s - …..................................................................... (1bod) 
 
 

2. Přelož věty: 
 

Hello, my name is Aneta. - …......................................................... (1bod) 
 

This is my school. - ….................................................................... (1bod) 
 

Sit down and give me your pen! -  
…................................................................................................... (2body) 
 

3. Aničce se v aktovce pomíchala slova, spoj je tak, aby 
vznikly věty: 
 
Hello, my name is                                                         Pet               (1bod) 
 

Im nine                                                                         Christina       (1bod) 
 

This is my                                                                     years old      (1bod) 

 

 

Johana Nolanová, 5. B



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Ahoj kamarádi, už se blíží prázdniny a 

vy se určitě moc těšíte na horké dny 

plné sluníčka.  V tomto čísle jsem si 

pro vás připravila křížovku, 

omalovánku a na závěr osmisměrku a 

dvě hádanky. 

Tady je omalovánka  



 
 

 
 

1.Inteligentní savec, který ţije ve vodě.  
 

2.Zvíře s rohama, které dává  

mléko. 

 

3.Pes ţijící v lese.(málem seţral Karkulku) 

 

4.Domácí mazlíček, který chytá myši. 

 

5.Zvíře které dělá „íá“ 

 

6. Pruhovaný kůň.  

 

7.Zvíře, které má chobot. 

  

8. Šnek bez domečku. 

 

1.       

2. 

3. 

4. 

      

    

      

5. 

6. 

7. 

       

      

     

8.        

Pro chytré hlavičky je tady 

kříţovka. Přeji vám hodně štěstí 

při luštění. 

 



KRÁVA,SOVA, 

KOHOUT, 

KŮŇ,OSEL 

BAŢANT, 

KOČKA, 

SLEPICE, 

KOS, KOZA 

VRABEC, 

KRÁLÍK, 

HOLUB,OVCE 

2X A PES 
 

 

 
 
POKUD VYŠKRTÁTE VŠECHNA SLOVA Z BOČNÍHO 

RÁMEČKU, ZBUDE VÁM 6 PÍSMEN, Z KTERÝCH SE 

DÁ  POSKLÁDAT JMÉNO JEDNÉ  POHÁDKOVÉ 

BYTOSTI,  KTERÁ ŢIJE V RYBNÍCE. 

 

 

Tajenka:  

 

 

V zimě dokonce i zebe. 

V létě je ho plné nebe. 

Na obzoru beránky 

zrána jako za večera 

proměňuje v červánky. (sluníčko) 

Heboučké je jako z vaty, koţíšek má mourovatý. 
(kotě)              Verča Smejová, 8. B 

K O H O U T K V O 

E O B D K R Á V A 

C B S A Á O R Ň Z 

I N U L Ţ A Č Ů O 

P E Í L B A S K K 

E K C E O Í N E A 

L E C V O H K T P 

S O V A O L E S O 

Tak ahoj příště. 

A na závěr osmisměrka 

a slíbené hádanky. 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               www.zsfrydlantno.cz 

                                               tamtam.casopis@seznam.cz 

                                               www.facebook.com/ Tamtam TGM 

 

http://www.zsfrydlantno.cz/
mailto:tamtam.casopis@seznam.cz

