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 Dne 6.6. jsme vlakem jely do Ostravy na krajské kolo o nejlepší školní časopis 

roku. Když jsme přijely do stanice Ostrava-střed, nasedly jsme do tramvaje a 

jely jsme na zastávku „Dům energetiky.“ Došly jsme tam, zapsaly jsme se a 

prohlížely si časopisy od ostatních redaktorů z Moravskoslezkého kraje. 

 U každého časopisu byl papír s názvem. Ten sloužil k názorům ostatních. Na 

našem papíru byly napsány samé pochvaly, jako: „super časopis“ a další podobné 

věci. Pak tam byly i chyby, kterých si všimli, např.: „na každé straně jiné písmo, je 

moc tlustý“ atd. 

 Pak už jsme si měli 

všichni sednout na 

sedadla a čekat na 

vyhodnocení. Pan 

pořadatel řekl to, co 

jsme vůbec nečekaly: 

„První místo za grafiku 

získává časopis 

TamTam!“ Všechny jsme 

se dívaly s diplomem a s 

úsměvem do objektivu 

foťáku. Sedly jsme si 

zpátky do sedadel, 

chtěly jsme si diplom vyfotit, ale to jsme už nestihly, protože jsme šly pro další 

diplom!!! Tentokrát za třetí místo v kategorii I. - II. stupeň ZŠ. HURÁ!!! 

 Pak už jsme se zúčastnili workshopů. Já s Johou jsme šly k paní, (teď už nevím 

jak se jmenovala :D), která byla původem Polka a říkala nám, jak máme správně 

tvořit články. Když nám workshopy skončily, všichni účastníci se zúčastnili 

exkurze v Dolní oblasti Vítkovic. 
 

Dolní Vítkovice 

V první části tohoto článku jste se od mojí kamarádky Káji dozvěděli mnoho věcí 

ze soutěže. Když jsme byli ve Vítkovickém muzeu, řekly jsme si, že o tom prostě 

musí některá z nás napsat článek. Bylo to tam opravdu super. No, tak jsme se 

chvíli dohadovaly, kdo se toho ujme, a typicky to zůstalo na mně :D.  



Celá budova, ve které 

exkurze probíhala, byla 

velká asi jako naše škola, 

kdybychom nepočítali 

gympl. Bylo tam plno 

starobylých strojů a vozů, 

do kterých jsme si mohly 

vlézt, nebo si nějakým 

způsobem zkusit, jak 

fungovaly. Kája byla 

doslova ohromena tím, jak 

jezdil jeden dřevěný 

vláček, a já jsem například zjistila, že podle pravěkých měřítek měřím 1 chobot, 

3 pařáty a 1 chlup. To je přece super vědět, ne?  Tyhle míry se zjišťovaly na 

takovém velkém točícím se kole, do kterého jste zadali, kolik měříte, a ono Vám 

to vyjede, kolik byste měřili v té a té době. Dále jste si tam mohli zahrát na 

vodní klávesy, zjistit, kolik stál benzín zhruba v době, kdy se začal vyrábět, 

anebo jste si mohli zkusit něco utkat na tkalcovském stavu. Bylo tam toho 



neskutečně mnoho, takže kdybych se rozepsala, tak by to nejspíš ještě bylo na 2-

3 stránky..    

Já jsem toho neviděla moc, protože paní učitelka se už pomalu začínala nudit, a 

rozhodly jsme se, že výpravu opustíme a pojedeme domů. Cestou jsme prošly 

kolem mostu, na kterém lidé zamykali zámky - tento zvyk je také především ve 

Francii, zamilovaní si na mostě zamykají zámky, aby jejich láska byla čistá a 

trvala na vždy - (tuhle informaci mám od Káji, sama bych to nevěděla, takže Kájo, 

díky), a také kolem Nové Karoliny. Potom jsme jely tramvají až k vlakovému 

nádraží. Ve vlaku bylo plno zábavy, my holky jsme seděly spolu a vyváděly jsme 

nejrůznější blboviny. Například jsme mávaly lidem z vlaku, který jel proti nám, 

nebo jsme si dělaly srandu z průvodčího. Paní učitelka seděla s mojí mamkou na 

sedadle vedle nás a nestačila se divit, co jsme schopné vymyslet.  

                       Johana Nolanová a Kája Brňáková, 6.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Helemese, koťata 
Každý z nás ví, co slovo kočka znamená – malý chlupatý tvoreček, který chvíli 

neposedí a aktivně se zapojuje do každé naší hry.  

Každý, včetně mě, by si přece přál mít doma nějaké zvířátko. Někteří ho 

dostanou, jiní však takové štěstí nemají. Já jsem měla dlouho alergii na srst, 

tudíž jsem zvířátko mít nemohla. Ale jednoho dne se vše změnilo…  

Šla jsem zrovna domů ze školy, když se to stalo. Stála jsem v úzké uličce, která 

vedla přes les, a tu jsem uslyšela slabé 

zakňourání. Chvíli jsem to ignorovala, 

ale po nějakém čase mi to přišlo divné a 

přistoupila jsem blíže k místu, 

odkud zvuk vycházel. 

Rozhrnula jsem kapradí – a co 

nevidím! V trávě se tam převalovala 

čtyři malá koťata. Chvíli jsem ty 

tvorečky s oblibou pozorovala a ani 

jsem si neuvědomila, kolik je hodin. 

Mám totiž cukrovku, takže musím 

dodržovat určitá pravidla, mezi 

které samozřejmě patří i dodržování 

časového rozmezí mezi jídly. „Ale co 

teď?“ pomyslela jsem si. „Přece je 

tam nemohu jen tak nechat? Kdo ví, co 

se stalo s jejich maminou.“  Á! To 

byl nápad! No co se asi stalo s maminou? Udělala jsem tedy rychlou prohlídku 

lesa, ale k ničemu to nevedlo – mamina nebyla k nalezení. Jako by se po ní zem 

slehla. Nic naplat. Musela jsem ty uzlíčky vzít s sebou. Všechny jsem je opatrně 

jedno po druhém nastrkala do aktovky, až na jednu celou černou kočičku, která 

se tam nevešla. Tu jsem nesla na rukou. Cestou se mi hlavou honilo mnoho 

myšlenek. Udělala jsem dobře, že jsem je vzala s sebou? A co mi na to doma 

řeknou naši? A co moje alergie na zvířata? Na všechny tyto otázky jsem 

najednou nenacházela odpověď. Zpomalila jsem. Začala jsem váhat. Nemám je 

odnést zpátky? Nakonec mi do mých myšlenek vstoupilo zakňourání kotěte, 

které jsem nesla. Asi se mu stýskalo po jeho sourozencích. „Neboj se, maličká,“ 

utěšovala jsem ji. „Co nevidět budeš v bezpečí.“ A tímto skončily všechny mé 

myšlenky a obavy. Jediné, co jsem teď měla v hlavě, bylo to, abych ta malá 

zvířátka donesla v pořádku domů.  



Chvíli mi trvalo, než jsem 

uviděla naši červenou 

střechu. Moje mamka 

nepracuje, takže mě už 

očekávala u dveří. Když 

ovšem viděla, co nesu, moc 

nadšeně se netvářila. „Co to 

je??“ vykoktala ze sebe 

s vykulenýma očima. Já jsem 

neodpověděla. Bylo mi 

najednou tak divně. „Ptám se, 

co to je…“ zopakovala zase 

máma. V tu chvíli jsem si to 

asi neuvědomila a asi jsem 

ani moc nepřemýšlela. 

„Nevidíš, že kočka??“ 

zakřičela jsem. To mámu 

zarazilo. „Asi jsem měla 

použít jiný tón hlasu, mami,“ 

omluvila jsem se. „Ale není 

mi nějak dobře. Možná si 

půjdu lehnout,“ dodala jsem 

a zavřela za sebou dveře. 

Dalších pár minut jsem 

strávila tím, že jsem prohlížela, zda jsou všechna koťata v pořádku. Teď už jsem 

jen musela zajít k zvěrolékaři. Máma mi vždycky říkala, že zvěrolékař je doktor, 

který léčí zvířátka a dodává jim sílu. Nevím sice, co tou sílou myslela, ale byla 

jsem rozhodnuta. Pokud mi doktor potvrdí, že jsou zdravá, tak si je nechám. 

Alergie nebo ne, tady šlo o malé živůtky.  

Vyšla jsem hned druhý den. Máma se s tím už stačila nějak vypořádat, což mě 

dost překvapilo. Musela jsem dlouho čekat v čekárně, než na mě přišla řada, ale 

vyplatilo se to. Představte si, zvěrolékař mi řekl, že koťátka jsou zdravá, jen 

ještě budou potřebovat pár dní mateřské mléko. „Ajéje!“ pomyslela jsem si. 

„Kdepak já k tomu přijdu? Vždyť kočičí mamina byla k nenalezení.“ Tyto 

zprávy mě nepotěšily, avšak nemohla jsem to teď vzdát. Vzala jsem do košíku 

Jáju. Tak jsem pojmenovala kočičku, kterou jsem celou cestu domů z lesa nesla 

v náručí. Řekla jsem si, že s ní aspoň lépe poznám, jestli jsem našla správnou 

kočku, protože jinak bych musela domů brát všechny kočky, na které bych 

cestou narazila, a to by bylo, jak si jistě dokážete představit, nesnesitelné. 

Hlavně by mi to asi neprošlo u mámy.  

Když jsem došla na místo, kde jsem koťata našla, začala jsem znovu a tentokrát 

pečlivěji prohledávat les. Tato akce se zdála až do poslední chvíle nemožná, 



když najednou se přede mnou objevila krásná hnědá kočička a mířila si to přímo 

ke mně. Bála jsem se, že kdybych Jáju poslala za ní a nebyla by to ta pravá 

mamina, tak by mohly nastat nepříjemné komplikace. Ne, to opravdu riskovat 

nebudu. Jája je ještě moc malá.  Musela jsem tedy vymyslet jiný plán. Napadlo 

mne z Jáji udělat letadlo – stačila by malá vrtulka nebo pár provázků, ale pro 

nereálnost jsem tuto myšlenku okamžitě zahodila. Jenže pak mi to došlo. Vždyť 

kočka by měla svá koťata pronásledovat. Obzvlášť, když je ztratila. Chvíli jsem 

čekala a tu se objevila příležitost. Znenadání, kde se vzal, tu se vzal, stál v lese 

mladý kocour. Pokud je to opravdu jejich mamina, tak se požene za námi a ne za 

kocourem. Ten by ji v této době přece ještě neměl vůbec zajímat.  Vytáhla jsem 

tedy Jáju z košíku. Kočka to ihned zpozorovala a trošku nedůveřivě se k nám 

začala přibližovat. Přesně včas, jako by kocour tušil, čeho chci docílit, postavil 

se mezi mě a kočku. Ta ho bez rozmýšlení obešla. Zajásala jsem, ale brala jsem 

na vědomí, že všechno se najednou může obrátit. Brzy jsem však poznala, že 

moje starosti byly zbytečné. Mamina Jáju přijala velmi vlídně, a dokonce ji i 

hned nakrmila. Bylo krásné pozorovat tak silné mateřské pouto a lásku ve světě 

zvířat.  

Začalo se stmívat. Musela jsem vzít obě kočky domů. Myslím, že mamina byla 

dost vyhladovělá, protože na ni fungoval můj trik. Vzala jsem si s sebou kočičí 

granule, které jsem teď nesla v zavřené dlani přímo před jejím čumákem, a tak 

mě následovala až domů. Tam jsem jí dala nažrat a napít. Poté jsem ji vzala do 

pokojíčku, kde se mi na posteli rozvalovala zbylá tři koťata. Na nic jsem 

nečekala. Pustila jsem kočku k nim. Ta si je nejprve očichala, potom do nich 

čumákem dloubla a nakonec do nich jemně strčila packou. A rázem všechna 

koťata jako kdyby byla vyměněná. Jediné, o co jim šlo, bylo to, aby se dostala 

k mamině jako první. Strkala se, kousala se a kňourala. Když po nějaké době 

utichla, začalo mi být jasné, že je mamina kojí. Uff. To bylo kňourání! Ale 

nemohla si přece nechat ujít nejlepší místo, že ne.  

Pozorovala jsem je a byla jsem ráda, jak to všechno dopadlo. Po několika dnech 

ustoupila i má alergie. Doktor mi řekl, že to je tím, že jsem si už na srst zvykla. 

Nicméně myslím, že tohle je jen začátek našeho velkého kočičího dobrodružství.  

 

Autor: Johana Nolanová, 6. B 

 

  



Vždyť oni taky chodili do školy 
A protože se blíží prázdniny, připravili jsme pro vás opět malou zábavnou 

soutěž na téma naši milí učitelé. Poznáte, které paní učitelky se ukrývají na 

těchto černobílých fotografiích? Odpověď najdete na jiné stránce časopisu.  

1. Horní řada druhá zleva je p. uč.? 

2. Prostřední řada devátá zleva? 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Prostřední řada druhá zprava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. První řada třetí zprava je p. uč.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Vedle své paní učitelky stojí budoucí paní učitelka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Paní učitelka sedí úplně vlevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ahoj, někteří se možná ptáte co je to HarlemShake, tak vám to zkusíme 

nějak vysvětlit: Je to takový „crazy“ tanec s kostýmy, který se tančí asi půl 

minuty. Stručně řečeno, děláte tam všechno, co vás napadne. :D 

Dne 10. 5. 2013 se uskutečnila, po 1 odložení, akce s názvem HarlemShake a 

trvala přibližně od 16:00 do 17:15 hodin. Celou akci organizoval Petr Rybář. Byly 

jsme tam osobně, takže píšeme z vlastních zážitků.Z této akce je moc fotek a 

tři videa. Mezi natáčením nás nenechali ani na chvíli vydechnout, byl tam DJ Ivan 

Vašek, který, dá se říct, i nepřerušovaně pouštěl hudbu, abychom tam jen tak 

nestáli a pořádně se zahřáli a pobavili! Na úplném začátku akce si pro nás 

připravili zumbu. Poté se točilo 1. video, po ukončení prvního videa jsme byly 

takřka vyčerpané a zdálo se, jako kdyby to natáčení trvalo minuty! :D Jakmile 

začala hrát zase hudba, vyčerpání muselo počkat a místo něj přišla zábava! 

Také tam bylo pití, takže nikdo neměl žízeň. To pití sedlo, bylo hrozné horko a my 

všichni pořád tančili nebo skákali.:D 

Nikol Štofková a Tereza Žáčiková, 6. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dnes přinášíme druhou a poslední část rozhovoru s Dášou Křížovou, bývalou žákyní 

naší školy, studentkou ostravské konzervatoře a čím dál více úspěšnou herečkou.  

S Dášou jsme se setkaly v zimě, kdy celá redakce Tamtamu odjela na exkurzi do České 

televize. Dáša byla tak hodná, udělala si na nás čas a poseděla s námi v Nové Karolině, 

kde vznikl i tento rozhovor. Jeho první část si můžete přečíst v minulém čísle Tamtamu. 

 

Máš nějaký herecký vzor? 

 Karla Rodena, a z žen se mi vždycky hrozně líbila Jiřina 

Bohdalová, je taková komediální a vtipná.  

Kdy ses poprvé dostala na jeviště? 

Asi v sedmi letech. A teď v druháku jsme hostovali s děckama 

v komorní scéně Aréna (to je takové malinké divadlo 

v Ostravě) a tam jsme hráli ve hře Hra snů, a to bylo všechno 

takové snové, takové úplně bláznovské. 

Co tě baví na herectví?  

Na herectví je super ta věc, že můžete být kdokoliv, tím že 

střídáte různé role, povahy, prostředí…Můžete hrát maminku, 

nebo třeba že jste někoho zabili, je to fakt ale super, protože 

v jednu chvíli můžu hrát třeba letušku a vzápětí pacientku 

v blázinci. Vyzkoušíte si tu škálu a pak se dostanete 

k takovým, neříkám emocím, ale zážitkům, které byste 

normálně neprožili. 

V čem už jsi hrála? 

No, kromě těch školních vystoupení, tak z těch televizních první byl seriál  4teens, potom to byl jeden 

dokument o šikaně pro vysoké školy. Točila to televize Polar a hrála jsem tam školačku, kterou 

šikanovali ve škole, a bylo to hodně náročné psychicky, protože moji nejlepší kamarádi tam právě 

hráli ty, co mi tak ubližují.  Bylo to hrozně náročná, ale zajímavá zkušenost. Potom jsem točila 

pohádku O Marušce a dvanácti měsíčkách. Po té pohádce to bylo Vyprávěj a to už točím půl roku.  

Jakým způsobem ses k televizním rolím dostala? 

Na 4teens a ten dokument jsem se přihlásila do konkurzu a na Vyprávěj jsem vůbec konkurs nedělala, 

tam mi prostě zavolali: „Dobrý den, máme pro vás roli ve Vyprávěj,“ říkám, tak fajn. 

Jak probíhá konkurz? 

Většinou vůbec nevíte, co se bude dít, a pak jsou takové konkurzy, kdy vám předem pošlou nějaký 

scénář. Ale přišla jsem tam a řekla: „Dobrý den,“ byla jsem hrozně nemocná a protivná, tak proto mi 

asi dali tu roli, nejdřív mi dali přečíst text, to nešlo, tak mi dali druhý text, to taky nešlo, tak mi řekli, 

dobře, tak zahrajte nějakou scénku, že jste na někoho naštvaná, potom že jste taková hloupounká, tak 

jsem to obojí nějak zahrála, říkala jsem si, že to bylo úplně na nic. Potom si mě zavolali do dalšího 

kola, tam už potom byly dialogy s ostatními dětmi, kteří byli v druhém kole. Takže jsem musela hrát 

s někým a vytvářet nějaké situace, potom jsem se dostala do třetího kola, to už bylo dohromady 

skupinově a potom byl ještě takový adapťák, no prostě že jsme se sešli na Ostravici, všichni, i herci 

z Prahy. Tam jsme byli tři dny už s režisérem a na kamery se zkoušelo, že někdo hraje něco, hry a 

všechno na kameru, a nakonec nám řekli, kdo co bude hrát. Seriál se točil rok a půl, takže já mám teď 

hodně dobrých přátel. Musím říct, že kdybychom byli opravdu ta třída jako v  4teens, tak by to bylo 
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úplně nejlepší, protože jsme tak skvělý kolektiv a všichni se tam máme rádi, a když jsou tam třeba ti 

skini nebo ta skotačka, tak vůbec takoví nejsme. My jsme takoví pohodáři, taky se strašně rádi vidíme, 

ale třeba je sranda, že když mě někdo potká na ulici, tak mě hned pozná. Na autogramiádě v Olomouci 

se mě někdo ptal, jestli jsem taky tak zlá i ve skutečnosti, a já říkám: „No, nevím, nejsem,“ a všichni si 

vždycky myslí, že jsem taková, jako protivná, je to taková legrace. 

Která role se ti líbila více, ve 4teens nebo ve Vyprávěj, a proč? 

Ona ta Žárovka byla hrozně vtipná, mě to docela bavilo v tom, že jsem musela házet ty naštvané 

obličeje, to je legrace. Ale já jsem nebyla úplně mrcha, já jsem byla taková ta hloupá, že se jí spíš 

všichni smějí a byla to strašná sranda. I když Vyprávěj, to je mi zas asi bližší. Když jsem začínala točit 

Vyprávěj, tak mi bylo asi patnáct, a teď už mi je dvacet, to se hrozně rychle posouvá, ale já nevím, ona 

zase ta Žárovka má pro mě ten význam, že to byla moje první role. Takže asi ta Žárovka. 

Je těžké naučit se text, když je dlouhý? 

Ne, já mám fotografickou paměť, takže když se na něco dvakrát podívám, tak si to pamatuji, což je 

strašná výhoda. Ale například na monolog je třeba se podívat, abych neudělala nějakou chybu.  

S jakým známým zahraničním hercem ses setkala? 

 Zahraničním asi žádným, jsem pořád taková česká. 

Jaký herec je ti sympatický? 

Těch je strašně moc, třeba Mirek Etzler, nebo Hanka Vágnerová. Pobavila mě Andrejka Kerestešová 

ve Vyprávěj, která tam hraje teď takovou starší postavu, ačkoliv je jí nějakých dvacet pět.  Zkrátka je 

strašně mlaďoučká a teď tam hraje, že je jí čtyřicet nebo tak nějak. Já jsem přišla a říkám dobrý den, 

ona tam spala celou dobu na gauči, protože nástupy na natáčení jsou třeba v pět ráno. Tak tam spala a 

já na ni dobrý den a ona nevykej mi, já jenom hraju starou. A je to fajn, mně se hrozně líbí, že když 

toho mají hrozně moc za sebou, tak ty role vezmou proto, aby ze sebe utvořili lepší osobnost. 

Jaké máš plány do budoucna? 

Jo, to nikdo neví, já bych se chtěla dostat na muzikál do Brna. Budu mít přijímačky na konci února, to 

bude hodně náročné. Teď se snažím prorazit do světa dabingu a každopádně bych chtěla být úspěšná, 

co se týče herectví, a tak. Já bych strašně dlouho chtěla studovat, mě to hrozně baví. Taky do zahraničí 

bych chtěla odjet.   

Připravuješ se nějak na ty přijímačky, když je máš v únoru? 

Jo, hodně zpívám a tančím. Tam jde o to, abyste byli nadaní, ohební, zpívali dobře, když třeba běháte.  

Jaké je to vidět se v televizi? 

 Hrozné, jsem na sebe zvyklá jenom z fotek, a když jsem se viděla, tak já jenom „ježišmarja,“ nemohla 

jsem se na to dívat. 

A zlepšuje se to? 

Jo, už jsem si zvykla, ještě to není úplně v pohodě, pořád na sobě hledám strašně moc chyb, a to je 

špatně, to dělám blbě, jsem k sobě strašně kritická. 

 

Dášo, děkujeme ti za rozhovor a přejeme hodně úspěchů. 

 

Rozhovor zapsala Veronika Smejová, 9. B 

  



AAnnkkeettaa  mmeezzii  uuččiitteellii 
Ptali jsme se našich učitelů na dvě otázky. Pro některé byly tyto 

otázky jednoduché, někteří u nich museli i přemýšlet.  

1. Co vás na učení nejvíce baví? 

2. Jste ráda, že jste se stala učitelem/učitelkou? Čím jste 

chtěl/a být jako malá/ý? 
 

Paní uč. Jana Galušková:   

1. Zájem některých žáků, alespoň pro některé to má ještě smysl. 

2. Rozhodně ano. Jako malá jsem chtěla být učitelkou. 

Paní uč. Hana Suchanová:  

1. Děcka a jejich reakce, hlášky.  

2. Ano. Jako malá jsem se rozhodovala mezi doktorkou a učitelkou. 

Paní uč. Šárka Řezníčková 

 1. Když žáci sem tam projeví zájem. 

 2. Ano, vždy to byl můj sen. 

Paní uč. Sylva Majerová: 

1. Práce s mladými lidmi. 

2. Ano, ale čím dál tím méně. Chtěla jsem být veterinářkou, ale to mi 

bohužel nevyšlo. 

Pan uč. David Mareček: 

1. Když to baví i žáky. 

2. Chtěl jsem být učitelem a nakonec jsem se jím skutečně stal. 

Paní uč. Miluše Horáková:  

1. Když žáci konečně pochopí učivo a něco si z něj zapamatují. 

2. Někdy ano, někdy ne. Každou chvíli jsem chtěla být něčím jiným, 

neměla jsem přesnou představu. 

 

 

 



Paní uč. Iva Přasličáková:  

1. Práce s ŠIKOVNÝMI 

dětmi. 

2. Samozřejmě. Chtěla jsem 

se stát architektem. 

Pan ředitel Jiří Čupa: 

1. Ani nevím. 

2. Moc mě baví učit. Chtěl 

jsem se stát učitelem nebo 

zpěvákem. Od 6. třídy jsem 

miloval dějepis, tak to asi 

rozhodlo. 

Paní uč. Jana Blažková: 

1. Znalosti žáků, když žáci umí i chápou učivo. 

2. Ano, asi učitelkou. 

Paní uč. Lenka Ševčíková: 

1. Podotýkám, že učím na 1. stupni. Děti jsou vděčné za každou 

vědomost, kterou jim člověk dá. 

2. Ano jsem. Právě, že naopak, nikdy jsem se učitelkou stát nechtěla. 

Má maminka byla učitelka, takže v žádném případě. Chtěla jsem být 

archeolog, později herečka.  

Paní uč. Lenka Magerová:  

1. Asi to, že každá hodina je originální. 

2. Ano, chtěla jsem být asi učitelkou odmala.  

Odpovědi učitelů zaznamenala Anna Vonderková, 9. A 

Vždyť oni taky chodili do školy – odpovědi 

1. P. uč. Sionkalová, 2. P. uč. Trampotová, 3. P. uč. Řezníčková 
4. P. uč. Suchanová, 5. P. uč. Šimonková, 6. P. uč. Michulková 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele, holky, všimly jste 

si té nové holky? 

 

Jo, je to 

trochu divné, 

že přišla 

v devítce, ne? 

 
Ale není to jedno? 

 

Co jsem vám udělala? 

 

A to se ještě ptáš? 

 

Co je? Jak to, že se 

mnou bavíš? 

 

Sledovala jsem tě až sem. Víš, nelíbí se mi, jak se 

k tobě chovají. Chtěla bych ti pomoct. Mám nápad… 

 

Druhý den ve škole 

A tak to šlo den za dnem. A Ája to nesla čím dál tím 

hůř, dokonce se přestala učit. 

 

Ájo, počkej. 

 

Po škole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,  

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Kde jsi to vzala? 

 

To není podstatné, proč se k Áji chováte tak hrozně, 

když jste to samy zažily. Omlouvám se  

 
A jde jí učení. 

 

Mně ne, to ÁJE 

byste se měly 

omluvit. 

  

  

omluvit. 

Umí hrát na kytaru 

Další den ve třídě 

 

Ten vypadá. To je on. 

Holky si vzpomněly na to, co se dělo před třemi lety… 

Tak pojďme! HAHAHA! 

Pomoc! 

O chvíli poději 

KONEC 

Promiň, 

omlouváme se. 



Exkurze 8. tříd 
 

Od letošního roku probíhají na II. stupni v 

rámci projektu EU exkurze a my (žáci 8. B 

a 8. D) se v úterý 21. 5. vydali na exkurzi 

do gumáren v Zubří a do chemičky DEZA 

ve Valašském Meziříčí. 

Nejprve jsme navštívili gumárny. Průvodce 

nás provedl celým objektem. Řekl nám a 

ukázal vše od beden s kaučukem, ze 

kterého se guma vyrábí, přes zpracovávání 

gumy samotné až po tvorbu rohožek do 

aut, masek, nebo gumových součástek 

podle formy. 

Když jsme skončili v gumárně, měli jsme 

namířeno do Valmezu, kde sídlí chemička, 

ale protože jsme měli ještě hodně času, 

udělili nám jako bonus rozchod. 

Jakmile nám rozchod skončil a my jsme se 

setkali v autobuse v plném počtu, vyrazili 

jsme do DEZY.  

A co to vlastně ta „DEZA“ je? 

DEZA je zkratkou slov dehtové závody.  

V chemičce DEZA se zpracovává 

černouhelný dehet, směsné dehtové oleje, 

surové benzoly a zabývá se opravami 

chemických zařízení. 

Pracovník nás opět provedl objektem a 

pokaždé nám řekl něco o tom, co jsme 

právě viděli. Dozvěděli jsme se třeba, že 

firma musí mít vlastní hasičárnu, kvůli 

bezpečnosti a jako prevenci. Řekl nám, na 

co jsou některá sila, kterých tam bylo 

nespočet. Samozřejmě byl v celém objektu 

zákaz kouření, či práce s otevřeným ohněm 

bez dozoru hasičů. Ale více než celé 

povídání se všem líbilo, že pracovníci se 

dopravují na své pracoviště na kolech, 

takže to místo dehtových závodů vypadalo 

jako závody kol. Chemička se totiž rozléhá 

na několika kilometrech. 

 

Magdaléna Hrabcová a M. Lukešová,  
8.D 



Exkurze v Brně 

 

ako další exkurze dotována EU pro 8. ročník byla exkurze do Brna. Sraz 

jsme měli v 6:00 před družinou. Nikomu se nechtělo tak brzo z postele, 

protože hodně pršelo, ale nakonec jsme byli skoro v plném počtu. Vyjeli 

jsme v 6:15. Do Brna jsme dorazili po 2,5 hodinách cesty. První zastávku jsme 

měli ve spalovně. Abychom mohli vstoupit do provozu spalovny, museli jsme si 

obléct výstražné vesty a přilbu. Ve spalovně nám ukázali, jak se pálí odpadky 

z okolí Brna a třídí PET láhve na zelené, modré a průhledné. Celou dobu jsme 

museli ignorovat veliký smrad. Naposledy jsme se zvážili na veliké váze. Druhá 

zastávka bylo muzeum Anthropos.  Pro 8. A. to celkem nuda, protože jsme tam 

byli v 6. třídě. Asi největší zajímavostí byl obří mamut. Nakonec jsme šli do ZOO. 

Po zoo jsme mohli chodit skoro 2 hodiny. V autobuse byla zábava a naše paní 

učitelky z toho neměly velkou radost. Do Frýdlantu jsme dorazili v 19 hodin 

v dobré náladě.:D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Bartolomová ,8.A 

J 



Exkurze 7. tříd do Bartošovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze 9. tříd do Dukovan 

  



 

Ve dnech 31. 5. až 2. 6. jsem se zúčastnil Mezinárodní 

Grand Prix Praha 2013 ve stolním tenise. Byl to už 9. 

ročník s rekordní účastí 300 hráčů z 11 zemí. Byli tam hráči 

z Alžírska, Rumunska, Maďarska, Polska, Litvy, Německa, 

Slovenska, Běloruska, Belgie, Francie a samozřejmě 

z Česka. Hrálo se v hale oddílu 

stolního tenisu Slavoj Praha 

na 24 stolech. Já jsem hrál 

v kategorii nejmladších 

žáků a musím přiznat, že 

v takové konkurenci se 

mi moc nedařilo… 

Začalo to velmi slibně, první 

zápas jsem vyhrál 3:2, i když jsem prohrával už 0:2 a ve 

třetím setu 1:6, tak se mi podařilo zápas otočit ve vítězný 

konec, ale v dalších zápasech už jsem takové štěstí neměl. 

Moc dobře to nedopadlo, ale to je pro mě motivace více 

trénovat a příští rok předvést lepší výkon s lepším 

výsledkem.                                                Adam Štalzer, 4.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A máme tu další anketu. Jako vždy jsme se ptali v okolí 

našeho náměstí. Kolemjdoucích bylo kolem 40 a odpovídali na 

tři otázky. Jejich odpovědi byly zajímavé (někdy i 

vtipné).Tady jsou. 

Líbí se vám v našem městě? 

Většině se v našem městě líbí.  

Objevíte tady ale i lidi,  

kterým se v našem městě nelíbí. 

(ano 48 lidí/ne 3 lidé) 

Co byste chtěli změnit v našem městě? 

Hodně lidí by chtělo kino (např. cinema city), park, fitness 

nebo větší krytý bazén. Chtěli by také opravit chodníky a 

cesty nebo postavit horolezeckou zeď. Bylo toho prostě 

hodně. 

Souhlasíte s postavením spalovny v našem městě? 

Většina nesouhlasila s postavením spalovny v našem městě až 

na jednoho člověka. A perlička na závěr:,,Ano, souhlasím, 

pokud spálí našeho šéfa.‘‘ 

(ne 45 lidí/ ano 1 člověk) 

Dominika Bartolomová, 8.A 



Geocaching 
Úvod: 
Jsi doma, nudíš se, chceš jít ven, ale nevíš, co budeš dělat? S touhle 

celosvětovou hrou se nudit nebudeš. Hra je zajímavá tím, že hledáš 

„kešky“. Jsou to krabičky, které musíš hledat v terénu.  

Nejmenší krabička (micro) vypadá takhle: 
 

O něco větší krabička (small) vypadá takhle: 

Další je krabička velikosti „regular“: 

A poslední, největší je velikosti „large“. Ta je velká jako napříkladsud. 



Co mám udělat, když chci tuto hru hrát? 
1. Běž na internet a zadej do vyhledavače geocaching.com 

2. Zaregistruj se, potvrď e-mail, který ti pošlou 

3. Pokud už jsi zaregistrovaný/á, hledej keše na mapě 

4. Při hledání první keše doporučuji najít si keš, která: 

Má velikost regular nebo large:           Je „tradiční“ keš: 

 

Co si mám vzít na hledání? 
Pití, jídlo, GPSku (na internetu jsou i souřadnice, kde se keška nachází), 

pevné boty, propisku 

Co v keši najdu? 
Najdeš tam logbook (bloček, kde se zapisují ostatní hráči) a nějaké malé 

předměty, jako například magnetky, samolepky nebo přívěsky (toto 

nenajdeš v micro keši, protože by se to tam nevlezlo. Je tam místo akorát 

pro logbook) 

!POZOR! Pokud si z keše budeš něco brát (kromě logbooku), tak tam dej 

něco ve stejné nebo vyšší hodnotě. Nikdy tam nedávej jídlo!!! 

Co mám dělat, když keš najdu? 
Vytáhnout logbook, napsat svůj login, který mám na geocaching.com, a keš 

vrátit zpět na své místo. Až přijdeš domů, běž na geocaching.com, najeď na 

keš, kterou jsi našel, a dej možnost zalogovat se. Pak klikni na -Zvolit typ 

logu-,  dáš Found it = našel jsi, nebo Didn't find it = nenašel jsi, zadej 

datum nalezení (den a měsíc jsou přehozené) a své zážitky z lovu kešky. 

Přezdívky, které se používají ve hře: 

Mudlové – lidé kolem, kteří nemají o geocachingu ani ponětí 

Kačeři – hráči geocachingu 

Geopes, geovozidlo a další – věci a zvířata která tě doprovázejí při lovu. 

Má první keš byla odlovena 17. 4. 2013 a byla nalezena poblíž restaurace 

Merlin. 

Takže jestli chceš ulovit svou první keš, dám ti nápovědu: 

Udržuj čistotu a pořádek. Dávej si pozor na mudly! Nedělej žádné 

nebezpečné věci! To by bylo prozatím vše o hře geocaching. Děkuji za 

přečtení mého článku :) 

Další otázky ohledně geocachingu, pište na e-mail: 

Kaja.Brnakova@gmail.com 

                                                                            Karolína Brňáková, 6. B 

 



Leonardo da Vinci 
    Muž, který předběhl  

           svou dobu 
Leonardo da Vinci – vlastním jménem Leonardo di ser Piero da Vinci - 

se mohl vrýt do naší paměti svými krásnými malířskými díly nebo 

originálními vynálezy, nad kterými zůstával v jeho době lidem doslova 

rozum stát. Narodil se 15. 4. 1452 a jeho díla patřila k vrcholné 

italské renesanci. Byl činný hlavně ve Florencii, Milánu, Romagni a ve 

Vatikánu. 

Leonardo však nebyl pouze inženýr, malíř nebo vynálezce. Vynikal 

v mnoha různých oborech, například v sochařství nebo ve 

spisovatelství. Dále byl také uznávaným hudebníkem, básníkem a 

přírodovědcem.  

Leonardo za svůj život namaloval mnoho kreseb a maleb. Mezi 

nejznámější patří: Poslední večeře (dolní obrázek), Bitva u Anghiari, 

Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Sv. Anna samotřetí nebo Madona ve 

skalách. Dále také autoportrét (horní obrázek) a Propozice lidské 



postavy.  

Vzhůru do oblak! 

Leonardo byl zcela uchvácen ptáky a 

jejich schopností létat. Zkoumal a 

pozoroval tyto živočichy několik hodin 

denně, neboť se k nim toužil přiblížit 

co nejblíže a zjistit, jak u nich létání 

funguje. Za nějakou dobu zakreslil 

plány na postavení létajícího stroje zvaného větroň, který měl 

pohyblivá křídla. Podle středověkých dokumentů měl da Vinci svůj 

stroj vyzkoušet 3. ledna 1496. Let ovšem nedopadl podle 

Leonardových představ – test byl neúspěšný a větroň se zřítil.   

Lidské tělo 

Leonardo zkoumal lidské tělo a jako první dokonce 

zakreslil některé orgány. Například kresby svalů, 

šlach, lidské páteře nebo dělohy s plodem. Tyto 

informace získával da Vinci z pitev, kterých 

zrealizoval na třicet. Z jeho záznamů a kreseb se 

později začali učit budoucí lékaři a to i 500 let po 

tom, co byly obrazy nakresleny. 

 

 

Roboti 

Poté, co se Leonardo dopodrobna seznámil s lidským tělem, začal 

vyrábět nákresy a poté konstruovat prvního robota. Nákresy 

pocházejí z roku 1495 a robot na nich vypadá skoro jako muž 

v brnění.  

  



Leonardo da Vinci zemřel 2. 5. 1519. 

Citát: Velká láska se rodí jen z velkého poznání toho, co milujeme. Co 

neznáme, můžeme milovat jen chudě.  

                                                                       Johana Nolanová, 6. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nahradí v budoucnosti moderní technologie tištěnou formu tisku? 

(esej z hodiny českého jazyka) 

Bez internetu či televize si mnozí z nás život neumí ani představit. Sedí u těchto novodobých 

vymožeností až několik hodin denně a nezbývá jim čas na pořádný reálný život. Knihy v této době 

nejsou nejvyhledávanější formou zábavy, a to je podle mého mínění obrovská škoda. Knihy jsou podle 

mého názoru mnohem lepší než sezení u televize či počítače. Pomáhají nám rozvíjet fantazii, doplňují 

a rozšiřují slovní zásobu a učí nás spisovně se vyjadřovat. Já osobně patřím mezi vášnivé čtenáře a čas 

o mnoho raději trávím s knihou než s počítačem. Na televizi se již nedívám téměř vůbec. Kniha pro 

mne znamená nejlepší přítelkyni. Miluji ten pocit, když sedím na okenní římse svého parapetu, 

poslouchám melodii tiše hučícího splavu, který mám kousek od domova, a v rukou svírám nějakou 

skvělou, poutavou a zajímavou knížku. Dokáži se do děje úplně ponořit a prožívat dobrodružství 

přímo s hrdinou. Jak již řekl Jan Amos Komenský: „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. 

Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“  

 Bohužel ne každá kniha nás dokáže zaujmout natolik, 

abychom si ji přečetli až do konce. Setkala jsem se již 

s mnoha knihami, které jsem po přečtení 50. stránky 

zavřela, protože mě dostatečně nenaplňovala a 

nevzbouzela ve mně touhu ve čtení pokračovat.  

Čtenáři si ráj nepředstavují jako rozkvetlou zahradu, 

nýbrž jako rozsáhlou knihovnu. Naproti tomu ti, 

kteří knihám příliš neholdují, by se raději viděli v té již 

výše zmiňované rozkvetlé zahradě. Knihy nám také 

pomáhají dozvědět se více o tématech například z dějepisu, která nás zajímají. Pro dobrodruhy jsou 

zde cestopisy, pro historiky různé přenádherné romány a pro téměř každého zde nalezneme i něco 

z klasiky.  

Jsem velice ráda, že po nás naše učitelka českého jazyka požaduje čtenářský deník. Vybere nám dvě 

knihy, které zadá jako povinnou četbu, a jednu knihu, kterou si můžeme vybrat dle svého vlastního 

uvážení. Myslím si, že by čtenářský deník měla požadovat každá učitelka češtiny. Donutí to totiž číst i 

ty, kteří by na knihu nikdy dobrovolně nesáhli, a co vy víte, možná se začtou a budou chtít svou novou 

touhu rozvíjet dále. Někteří totiž jen neobjevili žánr či autora, který by je naplňoval, ne každý má totiž 

v oblibě dlouhé romány a ne každý hltá cestopisy. Doufám ale, že lidé opět objeví tajemství knih a 

najdou si k nim nějakým způsobem cestu. 

 Ráda bych tuto esej uzavřela ještě jedním citátem, nyní od Miroslava Horníčka: „ Knihy mají své 

osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen 

málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří 

ji nesou dějinami ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane 

natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já!“ 

Anna Vonderková, 9.A 

 

 



Píšeme Felixovi do Keni 

  Ahoj Felixi, 

moc ráda bych tě pozdravila z České republiky. 

Zdraví tě i mí spolužáci z 6. B. Žijeme ve Frýdlantu 

nad Ostravicí. 

Chtěli bychom tě povzbudit, aby ses lépe učil. Vím, 

že tě možná škola nebaví, ale buď rád, že školu máš! 

Některá místa v Africe školu nemají, ale děti by do 

ní chtěly chodit, protože se chtějí něco nového 

naučit. 

A teď bych se chtěla zeptat, jak to u vás ve škole 

vypadá? U nás se sedí v lavicích po dvou. Nejvíce 

mě baví předměty: kuchyňské práce, výtvarná 

výchova a dějepis. Ve třídě je nás 24. V létě máme 

dvouměsíční prázdniny a v zimě máme Vánoce. To 

si dáme štědrovečerní večeři a pak si pod 

stromečkem rozdáváme dárky a krajinu zasype sníh. 

Slavíte taky Vánoce? Děkuji, že mi na mé otázky 

odpovíš. Ještě jednou tě zdraví Karolína Brňáková a 

6.B. 
 

Ahoj Felixi 

Všichni z naší ZŠ T. G. M tě zdraví a máme Tě moc, 

moc rádi. Tato škola je krásná a to učení je přece jen 

s učiteli a učitelkami nejlepší. My všichni jsme na Tebe 

hrdí a doufáme, že tě učení baví stejně jako nás, protože 

se víc dozvíš o zvířatech, městech, jak psát, číst a další 

super věci. Škola Ti taky zařídí vzdělání, práci a pak 

budeš na sebe hrdý i Ty. Jinak v České republice je to 

jiné než v Keni. Tady máme spoustu hor, jsou tu i lesy, 

louky a sníh. Určitě nevíš, co to je, že? Ale nemusíš se 

ničeho bát, já Ti všechno řeknu. Sníh je v zimě. Spousta 

sněhových vloček padá kolem tebe, když spadneš do 

sněhu tak tě studí a kůže ti mrzne, je to krásny pocit. Já 

Ti něco poradím, až si dočteš tento dopis, tak zavři oči a 

představ si, že je kolem Tebe spousta sněhu a krásných 

věcí.(Já se tak uklidňuji).  

 

Tak se měj hezky, uč se a užívej si každý den v životě, 

protože život je jenom jeden. 

TVOJI KAMARÁDI Z ČESKÉ REPUBLIKY  

AHOOOJ 

                              Daniela Kotková, 6.B  

 

Ahoj Felixi,      

zdraví tě tví kamarádi z České 

republiky. Děkujeme za výsledky 

o tvém prospěchu. Doufáme, že 

se máš dobře. My se všichni 

dobře máme, protože u nás ve 

škole jsou hodní učitelé, pan 

ředitel a máme krásnou školu a 

třídy. Byli bychom rádi, kdyby tě 

škola bavila jako nás, protože 

budeš chytřejší. Ve škole není 

jenom nuda, učení a písemky. 

Jsou tam skvělí kamarádi, kteří 

tě rozhodně rozesmějí. U nás 

jsou přestávky hlučné, ale 

zábavné.  Ve třídě je nás 24 

dětí. Všichni jsme moc dobří 

kamarádi. Škola nám začíná 

v 7:50h. Než začne hodina, 

čekáme chvíli v šatně a pak 

jdeme do třídy. Máme asi 15 

předmětů. Učení tě asi nebaví…. 

Nás taky ne. Ale někdy je tu fakt 

sranda. Doufáme, že se někdy 

potkáme osobně 

S pozdravem, 6.B.                            

T.Žáčiková              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, kamarádi, doufám, že se máte 

dobře. Určitě se už těšíte na prázdniny, 

koupání a sluníčko. Já taky. V tomto čísle 

najdete výsledky soutěže a křížovku.  Ale 

protože je tento díl poslední, už nebude 

další soutěžní úkol.  

Konečně výsledky soutěže. Moc děkuji za 

všechny obrázky, bylo velmi těžké vybrat 

ty, které oceníme.  Nakonec se štěstí 

usmálo na: Matyho Maderského z 2.C, 

V.Závodnou z 3.C, Kristýnku Lančovou 

z 3.B a Dorotku Kudělkovou z 4.C 

V. Závodná 3.C 
Dorotka Kudělková 4. C 

Maty Maderský 2. C 

Kristýnka Lančová 3. B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, Nechodí se tam o prázdninách. 

2, Maminka koťátek. 

3, Miminko žabky. 

4, Skáče po stromech a jí banány. 

5, Dělají se na ní palačinky. 

6, Jméno, které se složí z těchto písmenek :  AENAT. 

7, Slouží k sezení. 

Tajenka:                                   

Rozárku pro vás celý rok vymýšlela Verča Smejová z 9. B 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Na závěr je tady křížovka. V tajence 

vám vyjde dobrá zábava na léto. Tak 

ahoj, kamarádi, mějte se pěkně, 

užijte si prázdniny a hlavně sluníčko, 

kterého je přes rok málo.  



Pěkné prázdniny vám všem přeje letošní redakce Tamtamu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Smejová, 9. B 

Dominika Bartolomová, 8. A 

Magda Lukešová, 8. D 

Magdaléna Hrabcová, 8. D  

Johana Nolanová, 6. B 

Karolína Brňáková, 6. B  

Nikol Štofková, 6. B 

Tereza Žáčiková, 6. B 

Daniela Kotková, 6. B 

Sára Zajícová, 5. B 

Anna Musálková, 5. B 
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