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Gratulujeme našim stolním  

tenistům!!!!!! 

Podrobnosti přineseme v příštím čísle... 



 

 
 
Vánoce známe jako křesťanské svátky, které slavíme jako připomínku dne narození Ježíše Krista. 
Slavíme je asi od začátku 3. století vždy 24.prosince . Vánoce předchází advent ,což je období čtyř neděl. 
K adventu patří adventní věnec ze čtyřmi svíčkami, které se postupně zapalují, a tím se tak odpočítávají 
týdny zbývající do Vánoc. Také jistě každý z nás na Vánoce zdobí stromeček, pod který si navzájem 
dáváme dárky. Ale ne vždy tomu bylo tak jako dnes. Kdysi se podle tradice stromek věšel nad 
štědrovečerní stůl špičkou dolů. Měl tak chránit. Dnes jej zdobíme baňkami a různými umělohmotnými 
ozdobami, zatímco kdysi se na něj věšelo pečivo, sušené ovoce a perníčky. Jakmile vyjde první hvězda, 
usedneme ke štědrovečerní večeři. Na vánočně ozdobeném a upraveném stole by neměl chybět především 
kapr a bramborový salát. K večeři také patří rybí, případně čočková nebo hrachová polévka. Vánoce jsou 
spojeny s dodržováním zvyků a tradic. Například kapří šupina pod talířem, zpívání koled, pouštění 
lodiček, pečení cukroví a mnoho dalších ............ Věřím, že každý z nás má rád vánoční svátky plné 
pohody, a pokud budeme dodržovat tradice, každý rok pro nás můžou být plné krásných zážitků.  

Františka Březinová, 7. C  

Vánoční svátky 

Přišel k nám  Mikuláš... 

Vítáme vás u nového čísla časopisu Tamtam 



 

Cukroví 

Kdo by neznal tyhle nejlepší věci, co snad na Vánoce máme rádi všichni. Někteří z nás si cukroví 

nechávají péct a ti další si cukroví pečou doma. Já osobně cukroví miluju a nedokážu si představit 

Vánoce bez nich. Proto mám pro vás tři recepty, které jsou snadné, nezaberou moc času a hlavně jsou 

strašně dobré. 

Vanilkové  rohlíčky jsou snad 

nejtradičnější cukroví a přitom je tak 

chutné.  

Budete potřebovat: 300g hladké mouky 

                                    200g másla 

                                   100g mletých 

ořechů 

                                    100g mletého 

cukru 

                                    1 vanilkový cukr 

Vše smícháte, až vytvoříte těsto, které dáte do lednice 

přes noc. Poté těsto vytáhnete a začnete tvarovat do 

malých rohlíčků. Které pak dáte péct do předehřáté 

Jetelíčky 
Na tento recept budete potřebovat:  

 

180g mletých lískových ořechů 

150g cukru moučka 

1 vejce 

1 balíček lískových oříšků 

Opět vše smícháte a dáte do lednice. Po 

vytáhnutí začnete tvarovat tvary trojlístků. 

Doprostřed dáte lískový oříšek a pečete 

v mírné troubě asi na 150 C do zlatova. 

Linecké cukroví s marmeládou 
Budete potřebovat: 750g hladké mouky 

 500g másla  

 250g cukru moučka  

 1 vanilkový cukr 

                                             1 vejce 

 Citronová kůra 

Uděláte si těsto, které opět dáte přes noc do 

lednice. Poté vyválíte a začnete vykrajovat 

libovolné tvary, po 

vykrojení posledního 

tvaru dáte na plech a 

vložíte do předehřáté 

trouby na 180 C a 

pečete do zlatova. Po 

A. Bukvová, 7. C 



 

Do soutěže o stromeček z recyklovaného materiálu 

jsme se rozhodli vytvořit takové ozdoby, které 

budou dále využitelné.  

Při výrobě jsme nemysleli pouze na sebe a výsledný 

nazdobený strom, ale šlo nám o to, že něco 

vyrobíme pro dobrou věc. A tak jsme si vyrobili 

takový stromeček 2v1. Zaprvé, nazdobený strom 

zdobí krásnou zahradu, která je uprostřed naší školy. 

Zadruhé, ozdoby které jsme vyrobili, slouží dobré 

věci, představují vlastně prostřený vánoční stůl pro 

drobné ptactvo, a tím se během zimních dnů 

přeměňují a recyklují samy. 

Ozdoby jsme vyráběli my, deváťáci, a to ze samých 

dobrot. Podstatná část je vyrobena ze směsi prosa, 

slunečnicového semínka a  tuku. Z těchto surovin 

jsme vytvořili tvárnou hmotu, kterou jsme nazdobili 

borovicové šišky,  jablka a také jsme ji tvarovali do 

formiček. Další ozdobou je řetěz z přírodního 

provazu, lýka a nakrájené mrkve. 

No a protože letos my deváťáci jsme nejstarší, tak 

jsme patroni těch nejmenších v prvních třídách. 

Takže zdobení jsme si rozdělili. A při sněhové 

nadílce i parádně užili. 

Těšíme se, že k nám v zimě ptáčci najdou cestu :)  

 
Vánoční stromeček na ZŠ T. G. Masaryka 



 

Ano. Žák 9. třídy Michal Raška ze ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí tuto zkušenost má. A proč 

vlastně královně napsal? Tady je jeho odpověď.  

 

Angličtina spolu s výchovou k občanství a dějepisem patří mezi mé nejoblíbenější předměty. V rámci 

studia anglického jazyka jsem předloni, díky naší škole, vycestoval spolu se spolužáky do Británie na 

týdenní stáž. Tradiční britská výuka mě nadchla. Loni jsem výlet do Londýna se školou zopakoval. Viděl 

jsem, kromě jiných památek, i Buckinghamský palác – sídlo královny. A protože nedávno královna oslavila 

65. výročí na anglickém trůnu, rozhodl jsem se jí k tomuto jubileu poblahopřát a napsat o svém velikém 

zájmu o anglický jazyk. Kupodivu mi královna odepsala, poděkovala a popřála mnoho úspěchů v mém 

dalším životě.  

 

Jak jsem již zmínil, i výuka k občanství a dějepis jsou mými velkými koníčky. I politika. Ano, i ta. Můj 

zájem o politické dění je však hlubší než u mých spolužáků. Pomocí internetu komunikuji s předsedou TOP 

09 panem Kalouskem. Letos v létě v Ostravě jsem měl možnost s ním diskutovat o nadcházejících volbách. 

Panem poslancem Paverou jsem byl pozván na oběd, kde jsme diskutovali na téma EU, o přijetí eura a o 

spolupráci s menšími stranami. Měl jsem možnost se setkat a setkal jsem se i s čestným předsedou TOP 09 

panem Schwarzenbergem. Diskuse s ním proběhla v podobném duchu. Jak jsem již řekl, politika a její 

vývoj mě nesmírně zajímají a chtěl bych se jí věnovat i ve svém budoucím profesním životě.   

 

Michal Raška, 9. C 

          

 
Je možná korespondence s britskou královnou?  



 

Školní časák roku 
Celodenní výlet do Brna….. aneb jak  jsme  seděly v  kočičí kavárně 

Jakmile mě probudil budík, podívala jsem se na 

hodiny a měla sto chutí opět usnout a prospat se 

alespoň další 2 hodiny. Byly totiž 4  hodiny a 10 

minut ráno. Dost času na to, abych se z Metylovic 

prošla do Frýdlantu a stihla tak sraz v 5:25 sraz. Na 

sraz jsme s mámou přišly včas a první, takže jsme 

musely chvilinku počkat, než někdo přijde. Nečekaly 

jsme dlouho a za chvíli jsme byly kompletní. Auty 

jsme se dopravily do Frýdku- Místku, odkud jsme 

ušly pár metrů a ocitly se na autobusovém nádraží.  

 

Autobus do Brna přijel v5:55. 

V autobuse byly na sedadlech takové malé 

obrazovky, na kterých jste si mohli pouštět hudbu, 

videa, filmy nebo dokonce i hry. (Já zrovna seděla 

úplně vzadu uprostřed, takže jsem se celou cestu 

koukala na "Noc v muzeu" spolu s Adri, která seděla 

vedle mě. Akorát bez zvuku xD.) V 8:30 jsme dojely 

do Brna a paní učitelka šla okamžitě kupovat lístky 

na tramvaj. 

 

 

Zkusili byste si tipnout, jak se říká v Brně tramvaji? 

Pokud jste mysleli ‘šalinu‘, tak to myslíte správně. 

 

 

Letošní celostátní soutěž časopisů se nacházela na 

Fakultě sociálních studií, Masarykově univerzitě. 

Vešly jsme dovnitř a každá jsme dostala bagetu a 2 

časopisy. Jeden s přílohou - plakát z filmu Karla 

Zemana „Vynález zkázy“ a druhý bez přílohy. 

Jakmile jsme si odložily bundy do šatny a prohlédly 

si všechny časopisy, které se zúčastnily soutěže a 

byly tam vystaveny, vyjely jsme výtahem do 5. patra 

a usadily se na židle vysokoškolské učebny.  



 

Tam nás přivítal jeden pán a  řekl, co budeme dělat. Byl to workshop o tom, že úplně cizí redakce musela 

"jako porota" ohodnotit časopis a říct o něm všechny + a -. Podmínka byla, že ve skupině museli být 

maximálně 2 členové z jedné redakce. Nevím už jaký časopis hodnotily ostatní holky z naší redakce, ale já 

jsem hodnotila (později vítězný) časopis Čmáranice. Později mělo všech 12 skupinek obvykle po 5 nebo 

4.....no... já byla ve tříčlenné skupince, obodovat časopisy a měli jsme na to dohromady jenom 10 bodů. 

Jakmile workshop s časopisy skončil (trval asi hodinu a asi 40 minut?), nastal okamžik pravdy. Vyhlášení 

školního časopisu roku se totiž stále blížilo. Ve stejné místnosti, kde proběhl workshop, bylo i vyhlášení. 

Přály jsme si, abychom se umístily do nejlepší desítky. Ale když jsme uslyšely jméno naši redakce, 

všechny jsme byly vděčné za 5. místo v kategorii 1. a 2. stupeň. Jo, jo, taky jsme vyhrály i 3. místo, ale to 

byl výsledek toho hlasování redakcí mezi sebou. 

 

Po vyhlášení jsme si daly tzv. “oběd“, což znamenal čas na naši svačinu XD. Další cíl byl workshop o tom, 

jak se natáčejí ČT :D Zprávičky. Tam nám třeba pánové vysvětlili jak natáčí Zprávičky, jaké efekty 

používají, do kdy musí přichystat reportáže a informace, a tak dále. 

 

Když to skončilo, Marki začala mluvit o "kočičí kavárně". Otázka, která mi v tu chvíli proletěla hlavou, 

zněla:  „Kočičí co?" 

Většina souhlasila, že půjdeme do kočičí kavárny, a i s paní učitelkou jsme jely zpět na nádraží. Bloudily 

jsme a bloudily po ulicích a hledaly kočičí kavárnu xD. 

 

Když jsme ji konečně našly, z okna se na nás dívala kočka :D. Dveře oficiálně otevírala Marki. Když jsme 

vstoupily, všude byly samé kočky! Hračky, doplňky, žrádlo...úplně všechno. I obrazy. Chodily tam volně a 

na zdi byla dokonce vystavena jejich jména. Dostaly jsme mističku s krmivem, abychom je mohly 

nakrmit. 

 

Musely jsme stihnout vlak, takže jsme vyšly z kavárny dřív a šly na vlak. Sice jsme opět chvíli čekaly 

(takový čekací den, co? ;D), ale pak už jsme si to jely vlakem směr Ostrava. Byl to rychlík a my si 

obsadily celé kupé  pro sebe. A nehodlaly jsme se s někým rozdělit (MUHAHAH! XD). 

 

Do Ostravy jsme přijely, když už byla tma. Tam jsme opět čekaly na vlak do Frýdku- Místku. (Automat na 

Ostravském nádraží asi neměl rád Adri, jelikož jí  vcucnul padesátikorunu a nehodlal ji vrátit zpět :D). 

 

Ve Frýdku- Místku jsme zase jely autem a ve Frýdlantu rozchod byl něco  kolem 19. hodiny. To už byla 

tma a ochlazovalo se. Byla jsem nadšená, že jsme vyhrály 5. místo (a 3. místo), takže to ranní vstávání 

stálo za to! :D                                                                                                              Veronika Závodná, 8. C 



 

 
Smaltování 

Dne 19.10 až 20.10 se vydalo 12 umělecky založených 
žáků z naší školy na workshop smaltování. Tímto 

dvoudenním kroužkem nás provázel pan Karel Bogár 
společně s naší paní učitelkou Ivou Šlesingerovou. 
Ráno v 8:40 hodin jsme měli všichni sraz ve škole. Celá 

naše skupinka se pak vydala do dílny uměleckého smaltu 
ve Frýdlantu. Tam na nás už čekal pan Bogár, provedl nás 
celou dílnou a dozvěděli jsme se, jak budeme pracovat a 

vůbec jak TO všechno bude probíhat… Odložili jsme si 
věci, doprohlíželi si smalty umělců co zde pracovali před 
námi a šli do naší pracovny, kde to všechno teprve 

začalo… 
Dostali jsme plech menšího formátu a po jeho očištění 
jsme mohli začít s prací. Měli jsme za úkol zpracovat 

smalt s tématikou přírody. Nejdřív jsme na plech nanesli 
barvu a po uschnutí, špejle, houbičky, nebo jiné pomůcky 
pomohly vytvořit krásný detaily na plechu. Pak už stačilo 
dát hotový smalt do trouby o teplotě 800 stupňů celsia. A 

bylo hotovo! 
Druhý den se proces opakoval. Jen byla práce trošku 
těžší, jelikož jsme tentokrát dělali smalt na větší formát 

plechu. Každý dle své fantazie vytvořil skvělý smalt. 
Po nějaké době, se konala vernisáž v kulturním domě.  
Pokud budete mít čas a náladu, máte možnost se do konce 

ledna podívat na výstavu našich smaltů. 
Děkujeme panu Bogárovi a především paní učitelce 
Šlesingerové za jejich trpělivost, kreativitu a ochotu! 

Děkujeme :) 

M. Jurečková, F. Březinová, 7. C 



 

 

Návštěva Archeoparku v Chotěbuzi 

V úterý 26. září jsme jeli s naší třídou 5. B a třídou 4. B do Archeoparku v Chotěbuzi. Na exkurzi nás 

dopravil autobus. Po příjezdu jsme se nasvačili a paní učitelky mezitím koupily vstupenky.  

Vydali jsme se ke starým domům Slovanů, do kterých jsme mohli nahlédnout. Paní průvodkyně zajímavě 

vyprávěla o nelehkém životě našich předků.  Vyzkoušeli jsme si také střelbu z luku.   

Potom jsme šli do moderní budovy návštěvního centra, ve kterém pro nás byly nachystány různé aktivity. 

Psali jsme ptačím brkem a inkoustem hlaholicí, ryli do včelího vosku a hráli starobylé hry. Nakonec jsme 

se podívali na dokument o životě Slovanů a poté jsme plnili úkoly podle pracovního listu. 

U recepce jsme si mohli koupit něco na památku. Po cestě zpátky do školy jsme zpívali a vyprávěli si 

zážitky z exkurze. Na zajímavý výlet budeme dlouho vzpomínat.                                Sabina Kupčová, 5. B 



 

Pondělí (13. 12. 2017) 

Ve své třídě, tedy v 7. C, učím až 3. hodinu. Okolo učebny však procházím již před hodinou první. Třída 

je potmě, zvenčí to vypadá, že se vevnitř  nikdo nenachází. Ptám se dětí, zda náhodou nechtějí rozsvítit. 

Odpovědí je mi jednohlasné a důrazné: „Ne!“ Dobrá tedy, ponechávám třídu ve tmě a odcházím. 3. 

hodinu se se svými žáky opět setkávám. Na konci hodiny jsme měli ještě pár minut k dobru, a tak se žáků 

ptám, co je nového a zda mi nechtějí něco říci.  

Někteří z žáků by rádi zrušili fyziku. Další by pro jistotu zrušili celou školu, jinak nic zvláštního.  

Odpoledne se koná porada, kde nám paní ředitelka oznamuje, že si někteří žáci neuklízí přezuvky na 

správné místo. Po poradě horlivě běžím do šatny a s nasazením neuklizené přezuvky fotografuji mobilním 

telefonem. Další den se to dotyčným žákům chystám vyzbrojená nezpochybnitelnými důkazy pěkně 

vytmavit, avšak na událost i důkazy si vzpomenu až následující den po škole. 

Úterý  (14. 12. 2017)  

Ráno opět procházím kolem 7. C a vidím dva chlapce, jak se perou – prý z legrace – haha. Rozkřičím se, 

beru oběma žákovskou knížku  a zároveň třídě sděluji nový systém, poznámky se nově budou zapisovat 

do papírové žákovské.  

Středa (15.12. 2017) 

Žákům připomínám páteční volno – jeden chlapec poznamenal, že chtěl v pátek skutečně do školy přijít. 

Uf! 

Některou z přestávek opět procházím okolo třídy do sborovny a vidím dva žáky 7. C, kteří poté, co mě 
zbystří, úprkem mizí ve třídě. Původně jsem do třídy ani neměla v plánu jít, ovšem jejich výraz mě 
přesvědčil o tom, že bych se tam podívat přeci jen měla. Otevřu prudce dveře, aby bylo jasné, že vchází 

třídní a v tom okamžiku mi jeden chlapec bez mrknutí oka řekne: „Nikdo není doma!“ To jsem nečekala! 
Nevím, zda se mám smát, nebo se naštvat. Ve třídě se však nic podezřelého neděje, tedy nic, co bych 
viděla, a tak odcházím. 

Čtvrtek (16.12. 2017) 

Všichni se těšíme na volno. Přiznávám, v tomto má práce ve školství obrovskou výhodu. Dny volna jsou 

prostě báječným benefitem, ovšem potřebným, a to pro děti i učitele. Volné dny potřebujeme, abychom si 

od sebe navzájem odpočinuli.  

Ve čtvrtky mívám šest hodin v kuse, což chce trošku mít rád adrenalin, rychlé nohy, velký močový 
měchýř a dokonalý plán. Pokud vše klape, dá se vyučování zvládnout bez většího škobrtnutí. 

 

Ze života 7. C - očima třídní 



 

Tak! Přichází 5. hodina a mě čeká výchova k občanství v 7. A. Procházím okolo 7. C, kde stojí paní 

učitelka výtvarné výchovy, divoce lomcuje klikou u dveří a volá na mě, že je třída zamčená a ozývají se z 

ní rány. Rychle reaguji. Měním směr a běžím o patro výše do učebny fyziky, žáci mají mít totiž fyziku a 

ptám se jich, zda jim někdo nechybí. Jedna žákyně pohotově odpovídá, že skutečně eden žák chybí. Je 

zamknut ve třídě. Poslední odcházející hlasitě prohlašoval, že se ve třídě už nikdo nenachází. Vše nakonec 

dobře dopadlo, kamarád byl vysvobozen, a všichni se tak mohli věnovat oblíbené fyzice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co z toho vyplývá? 

Někteří žáci nemají rádi fyziku 

Někteří žáci nemají rádi školu 

Někteří žáci si neuklízejí přezuvky 

Někteří žáci jsou zmatkáři 

Někteří žáci jsou vtipní 

Někteří žáci jsou mírně drzí 

 

Ale rozhodně jsou všichni sví a člověk se s nimi žádný den nenudí.  

 

T. M. 



 

 
Sportovní kurz - 9.ročník 

Už od první chvíle nám bylo jasné, že tenhle 
sporťák bude vážně bomba! Hned po vystoupení 
z autobusu náš pohled padl na obrovskou 
horolezeckou stěnu spolu s lanovou dráhou. 
Ubytovali jsme se a organizátoři nás rozdělili do 
tří skupin, abychom stihli všechny aktivity. Ještě 
před obědem jsme si zahráli pár jednoduchých 
her. Bylo krásné počasí, takže si naše skupina 
skákání na bungee-trampolíně a lezení na lanové 
dráze užila, i když nám to dalo pořádně zabrat. 
V noci nás čekalo překvapení v podobě stezky 
odvahy. V jednu ráno drsně vzbuzeni p. uč. 
Přasličákovou  a nemilosrdně vyhnáni ven do 
velkého altánu za p. uč. Strangfeldem, který nám 
udělil pokyny, jsme po dvojicích vyrazili do lesa. 
Byla opravdu tma, a tak se pár skupinkám 
se zářícími svíčkami nevyhnulo zdánlivě 
bezvýsledné bloudění, sem tam oživené nějakým 
tím potůčkem či ohromnou kaluží. A když jsme 
už byli dost mokří a unavení, „vyděsili“ nás p. uč. 
Kudělka s p. uč. Řezníčkovou! 
Další ráno už tak úžasné počasí nebylo. 

Poprchávání se změnilo ve vytrvalý déšť, což 

někomu znepříjemnilo, někomu ozvláštnilo další 

program – Armygame v lese, šplhání po 

horolezecké stěně a Airsoft. Armygame si všichni 

užili i přes neustálé mokro a šumění listů, které 

nás pořádně mátlo. Týmy kluků a holek se 

opravdu snažily, a i když chlapci vyhráli, holky se 

nechtěly vzdát lacino a kdekteré se povedlo 

zasadit nepříteli pořádný zásah. Stejně tak 

v Airsoftu. Ten jsme si užili snad úplně nejvíc! 

Pravda, zbraně s malými kuličkovými náboji 
zanechávaly o trochu bolestivější stopy než 
elektronické pistole, ale o to víc byla hra záživnější a 
napínavější. Nakonec jsme odcházeli sice mokří a 
s malými modřinami, ale i tak plní nadšení a 
příjemně unavení. A to nás čekala ještě horolezecká 
stěna! Kvůli dešti byla pořádně kluzká a lezení po 
malých úchytkách nebylo snadné. Ovšem, našli se 
odvážlivci, kteří zdolali středně těžkou stěnu a 
dokonce se pokusili o zdolání stěny nejdelší a 
nejtěžší. Díky jištění animátorů a p. uč. Kudělky se 
nikomu nic nestalo. P. uč. Kudělka dokonce párkrát 
ve stavu nejvyšší nouze již unaveným lezcům 
pomohl vrchol horolezecké stěn zdolat! Večer pak 
byla diskotéka, která do nás vlila novou energii. 
Skákali jsme, tleskali a zpívali do rytmu všech 
známých písniček a animátoři si pro nás připravili i 
pár tanečků. Jako bonus na konec večera se konala 
show s ohnivými tyčemi. Ta byla naprosto úžasná! 
Poslední den jsme zvládli ještě bungee-running – běh 

s bungee lanem přivázaným k zádům po 

nejpromočenější a nejblátivější ploše v okolí. 

Kdekdo odcházel s bahnem až za ušima. Balení 

probíhalo spíše v ponuré náladě, nikomu se ještě 

nechtělo odjíždět. Byl to úžasný zážitek a přáli 

bychom si, abychom ho mohli zažít znovu. Ale příště 

už tady budou jiní deváťáci! Děkujeme jak 

animátorům za úžasný program, tak učitelům za 

perfektní organizaci. 

 

 

Eliška Vokalová, 9. B 



 

 
Adaptační program šestých tříd 

Na začátku letošního školního roku, jsme my,  žáci šestých tříd absolvovali „adapťák“. Ten se konal od 

13. do 15. září 2017.  

První den byl sportovně zaměřen. Část šesťáků se vydala na Ondřejník, někteří na Čeladnou a my, třída 

6. B jsme byli u řeky Ostravice. U řeky se asi největší zábavou stalo sbírání kaštanů a dovádění na 

pískovém hřišti. Při návratu do školy jsme se zastavili v obchodě, kde jsme nakoupili suroviny na pizzu, 

a šlo se péct. Když jsme měli dopečeno a vůně se linula celou školou, přišli se do kuchyně podívat i 

učitelé a společně jsme si skvělou pizzu vychutnali.  

Druhý den přijela do školy paní Mgr. Lenka Břenková, která si pro nás připravila muzikoterapii. 

Představila nám spoustu zajímavých hudebních nástrojů jako  

dešťová hůl,  

 

brumle,  

 

šamanský buben,  

 

žába s paličkou,  

 

kazoo,  

na které jsme si mohli zkusit zahrát.  

Třetí den se jelo do parku Sun On Door na Bílé, kde už na nás čekali instruktoři. Rozdělili jsem se do 
skupin ( hadi, unicorni, neporazitelní, … ) a pak jsme se rozešli ke stanovištím na lodičky, do pralesu, 
na tříkolky. Na některých stanovištích se soutěžilo, třeba ve skoku dalekém nebo slalomu s koštětem. 

Následovala přestávka a potom vyhlášení výsledků. Celý den jsme zakončili sladkou odměnou 
v podobě bonbónů.   

 

 

 

 

Z. Dudková, 6. B  



 

 

Pan učitel Adam Šigut 

Na tégéemku nastoupili  v tomto školním roce  tři noví  zaměstnanci - p. uč. Adam Šigut, p. 

asistentka Táňa Ryšavá  a pan školník Martin Michalica. Rozhodli jsme  se, že se jich trošku 

poptáme  a něco o  nich zjistíme. Naše volba nejdřív padla na pana učitele, ale zajímavé rozhovory 

s paní asistentkou a panem školníkem si  můžete přečíst v příštích  číslech. 

Čím jste chtěl být,  když jste byl malý? 

Profesionálním fotbalistou. 
 
Jakou školu jste vystudoval? 
Vysokou školu -  obor učitelství hudební 
výchovy pro střední školy a obor tělesná 
kultura a sport. 
 
Jaké předměty učíte? 
Tělesnou výchovu, hudební výchovu, 
výtvarnou výchovu, dramatickou výchovu a 
pracovní činnosti. 
 
Který předmět učíte nejraději? 
Všechny předměty, ale momentálně mě 
nejvíce 
baví učit hudební výchovu na 2. stupni. 
 
Zlobí vás v hodině děti? 
I když věřím, že to není jejich záměrem, 
občas se jim to docela daří. 
 
Sportujete rád? 
Ano, sportuji rád. Odmala se věnuji všem 
možným 
druhům sportu, byl jsem v tom veden v rodině 
a 
jsem za to rád. 
 
Jaký máte koníček? 
Hra v různých hudebních skupeních anebo 
tvorba webových stránek. 
Také rád pořádám různé kulturní sportovní 
akce. 

Máte domácího mazlíčka? 
Momentálně ne,  pokud tím nemíníte moji ženu. 
 
Jaké máte rád jídlo? 
Těstoviny na jakýkoliv způsob. 
 
Jaká je vaše nejoblíbenější skupina? 
Momentálně nemám nejoblíbenějšího interpreta, ale 
v době dospívání to byla jednoznačně Britská 
skupina Iron Maiden. 
Jaká je vaše nejoblíbenější barva? 
Černá. 
 
V jakém jste narozen znamení? 
Blíženec. 
 
Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
Ano. Netroufám si říct, že hraju na nějaký hudební 
nástroj, ale jako učitel HV si troufám zahrát na 
několik instrumentů. Například: kytara, baskytara, 
klavír, kontrabas, flétna, harmonika, cimbál, bicí… 
 
Děkujeme za  rozhovor. 
 

D. Horák, G. Mertová, 5. A 



 

 
Drahé kameny 

Když se řekne drahé kameny 

nebo drahokamy, každý z nás si 

představí nádherné prsteny, 

náhrdelníky, královské koruny, 

brnění a meče rytířů, šaty 

princezen, které září a třpytí se 

nádhernými barvami. 

Drahokamy to jsou desítky 

druhů vzácných kamenů. Ty 

nejvzácnější diamanty, safíry, 

rubíny a smaragdy se 

nevyskytují na území ČR 

v takové kvalitě, aby se daly 

použít na výrobu šperků. Ty 

nejkrásnější a nejvzácnější se 

vyskytují v Jižní Americe, Asii 

a Africe.   

Před více než 3 miliardami let 

na počátku vzniku naší planety 

se v obrovské hloubce 120 – 

190 km za extrémní teploty a 

tlaku začínaly utvářet diamanty. 

Diamanty, safíry, rubíny, 

smaragdy, citríny, topasy, opály 

se na povrch dostávaly a 

dostávají při sopečných 

výbuších a rovněž se těží 

v dolech.   

Nejstarší drahokam světa je 

diamant. Diamant je jediný ze 

všech drahých kamenů, který 

příroda vytvořila v mnoha 

barvách – je bílý, růžový, 

červený, žlutý i modrý. Diamant 

není jen nejstarší, ale i nejdražší 

drahý kámen.  

Tím úplně nejdražším 

drahokamem všech dob je 

diamant Růžová hvězda, který 

byl vydražen za 1,8 miliardy 

korun.  Druhým nejdražším 

diamantem je Blue Moon, který 

byl vydražený za 1,2 miliardy 

korun. Zajímavé je, že v i  

některých meteoritech byly 

objeveny diamanty. Diamanty 

vkládali rytíři do svého brnění, 

protože se domnívali, že tak 

budou neporazitelní. 2. místo za 

diamanty obsadila tzv. Velká 

trojka drahokamů – safír, rubín 

a smaragd. Po diamantu jsou to 

tři nejvzácnější drahé kameny 

na světě. Králem drahokamů je 

nazýván jeden z členů tzv. 

Velké trojky drahokamů-rubín 

a je rovněž jeden z nejtvrdších. 

Nejcennější rubíny mají sytě 

červenou barvu. Ve starověku i 

středověku mu byla 

přisuzována velká magická 

moc. Rubíny se již více než 

3000 let těží na ostrově Srí 

Lanka.  Další významná 

naleziště jsou v Barmě, Nepálu 

a Indii. Víš, k čemu se používal 

Rubín mimo jiné ve 

středověku? Staří středověcí 

astronomové z rubínu brousili 

čočky do dalekohledu. 

rubín 

Blue Moon 

Růžová hvězda 

Diamanty v meteoritu 



 

Druhým členem Velké trojky je 

Safír. Nejkvalitnější safíry jsou sytě 

modré a lososově červené. Největší 

safír Hvězda Indie byl objeven před 

300 lety a byl věnován 

Americkému muzeu. Víš, co tento 

vzácný kámen ještě více 

proslavilo? Hvězda Indie byl 

z muzea ukraden Jackem 

Murphym, u kterého se o dva 

měsíce později našel. 

Třetí z velké trojky drahokamu 

smaragdy se již po staletí těží 

v Kolumbii. Smaragdy mají krásně 

zelenou barvu. Zřídka kdy najdeme 

bezchybný a čistý smaragd, často 

mají praskliny. Jeden z největších 

smaragdu Mogul smaragd je 10 cm 

vysoký a byl objeven v roce 1695.   

smaragd 

safír 

Víš, na kterém vzácném českém 

klenotu najdeme drahokamy 

z Velké trojky? Vidět je můžeme 

na Svatováclavské koruně, což 

dokazuje jejich výjimečnost. 

V 19. století byl objeven 

drahokam, který mění barvu od 

zelené za denního osvětlení po 

višňově červenou za umělého 

osvětlení. Byl pojmenován po 

ruském carovi Alexandru II, kdy 

údajně na jeho narozeniny v roce 

1834 byl objeven. Víš, jak se 

tento vzácný drahokam jmenuje? 

Tento drahokam se jmenuje 

Alexandrit. 

 

Většina drahých kamenů je tak 

vzácných, že se celá řada z nich 

vyrábí uměle. 

Alexandrit 

Hvězda Indie 

 

Surový safír 

Surový rubín 

Mogul smaragd 

Ema Pekárková, 5. A 



 

 
Kdysi... 

Už jste někdy přemýšleli nad tím, s čím si hrála vaše mamka, nebo jakou hudbu poslouchal váš taťka? 

A zajímalo vás vůbec jejich dětství? Tak tady se o jejich mládí něco dozvíte. 

Hračky kdysi: 

Mončičák- Plyšové zvířátko s velkýma ušima, očima a s dětským obličejem, které si často cumlá palec, 

bylo velmi oblíbené hlavně v 80. letech. 

Klik klak- 2 plastové nebo dřevěné kuličky na šňůrce. Šlo o to rozkmitat je co nejrychleji tak, aby se od 

sebe odrážely nejen dole, ale i nahoře. 

Nafukovačky a ,,harmoniky" - červený nafukovací buvol, který zdobil nejen dětské pokojíčky, ale 

sloužil také jako kulisa na portrétování dětí. Nebo gumové figurky a zvířátka s varhánkovým trupem. 

Igráček- kominík, zdravotní sestra, kuchař a mnoho další profesních panáčků. 

Céčka- plastové výlisky, které původně sloužily jako závěsy do oken a dveří, ale pak začala velká 

československá céčková horečka :-) 

 

Co se sbíralo kdysi: 

Knoflíky- různé tvary, obrázky a barvy a hlavně velké sbírky, někdo měl dokonce přes 80 tis. druhů. 

Obaly od žvýkaček a čokolád- obaly často ukrývaly různé obrázky a komiksy, například Toma a 

Jerryho. 

Pohlednice- sbíraly se obyčejné pohlednice. Někdo se soustředil na zvířata, města, vánoční motivy nebo 

abstraktní motivy. 

Kaktusy- měli doma skoro všichni. O tyto trnité krasavce jste se nemuseli moc starat a stejně vám tu 

malou péči vrátily krásnými pestrobarevnými květy. 



 

Hvězda Indie 

 

Surový safír 

Co se poslouchalo kdysi: 

Karel Gott- absolutně nejpopulárnější zpěvák všech dob. Nenajde se nikdo, kdo by mistra neznal, jak 

kdysi, tak teď. 

Golden Kids- skupina kterou tvořili: Helena Vondráčková, Václav Neckář a Marta Kubišová. 

Kombinace krásné brunetky, veselého kluka a princeznovské blondýnky zkrátka zaujala každého, a když 

začali k tomu ještě zpívat, zaujali každé srdce. 

Dalibor Janda- idol všech dívčích srdcí. Jeho hity: Hurikán, Kde jsi, Žít jako kaskadér můžete znát i 

dnes. Tato díla ho vystřelila až na vrcholy hitparád i žebříčku popularity. 

Telka kdysi: 

Pan vajíčko- oválný panáček s kloboukem, kterému diváci dali název pán vajíčko, byl hvězdou televize 

víc než 20 let. Krátké scénky z jeho života televize uváděla jednotlivé reklamy, aby je oddělila od ostatního 

vysílání. 

Rozpaky kuchaře Svatopluka- Tento seriál je zajímavý tím, že o ději rozhodovali samotní diváci. 

Hlasovalo se z domova pomocí vypínačů světla a často blikala celá ulice. 

 

Tak tedy doufám, že se vám tato „historie" líbila a že  se doma zeptáte jestli si vůbec na něco z toho  vaši 

pamatují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Kubaláková, 7. C 



 

 
Je to chutné, hnědé a…. MŇAM!!! 

Co to je?                                                                                                                                                                                                      

Tak těmito slovy většinou popisujeme čokoládu… Ale dokážeme o ní říct něco víc, než jen popsat její 

skvělou neodolatelnou chuť, a myslet si, že nejlepší ze všech jsou Milka, Studentská, nebo Orion? 

Pokud jste velkými milovníky čokolády, tak jako já, určitě neváhejte číst dál. 

PĚKNĚ OD ZAČÁTKU… 

Čokoláda…. Voňavá tabulka zabalená v luxusním obalu, láska na první… ochutnání. Ale první čokoláda 

světa takhle rozhodně nevypadala a  ani bychom o ní dnes takto nemluvili.  

Vše to začalo někdy v roce 1000 př. n. l. kdy ve Střední Americe Mayové a aztécké kmeny objevili 

kouzlo kakaových bobů. Archeologické výpravy tam totiž i mimo jiné nalezli nástroje na jeho výrobu a 

pohárky ke konzumaci tekuté čokolády. Okolo 7. až 16. století se kakaové boby používaly jako platidlo, 

čili u nich byly velmi ceněné.  Byly považovány za dar bohů. Nápoj z vody a kakaového prášku pili jen 

vyvolení jedinci. Podávali je také nejkrásnějším otrokům, vybraným jako oběti pro aztécké obětní 

rituály. Aby měl nápoj alespoň trochu lepší chuť, dochucovali jej například vanilkou, chilli, nebo 

pepřem. Tak kdo by chtěl ochutnat?  Moc lákavě to nezní, ale aztécký vládce Montezuma jich za den 

stihl vypít i 40 šálků.  

MODERNÍ HISTORIE ČOKOLÁDY 

V roce 1517 se začala hořko kyselá čokoláda podobat té naší. Montuzema seznámil s jeho oblíbeným 

nápojem španělského objevitele Hernána Cortése. Nejdříve se mu nápoj příliš nelíbil, hořko kyselá chuť 

pro mlsného Evropana… Později je ale ochutil medem a první horká čokoláda byla na světě! V roce 

1527 se začalo toto hnědé „zlato“ vyrábět ve velkém. Vznikaly první čokoládovny, kde se po celý den 

připravovala čerstvá horká čokoláda.  

První čokoládovna byla slavnostně otevřena v roce 1765 v Dorchesteru ve státě Massachusetts. Pro 

Španěly byla tato pochoutka, jako pro Angličany čaj. Posléze se čokoláda začala sladit cukrem a byly 

vynalezeny i cukřenky. Postupem času se čokoláda rozšířila do celého světa. Pochoutkou se stala pro 

Francouze, Angličany i Američany.  

 

KONEČNĚ ČOKOLÁDA V PEVNÉ FORMĚ 

Objevila se až po 320 letech v roce 1847. Ale stále nevypadala úplně, jako jí známe dnes. Byla to velmi 

nekvalitní a hrudkovaná tabulka hořké čokolády.  

Uteklo dalších 28 let a vznikla první mléčná čokoláda. A skvělé pralinky?? Tak na ty si lidé počkali až 

do roku 1913.  

 



 

Hvězda Indie 

Surový safír 

JAK POZNAT KVALITNÍ MLÉČNOU ČOKOLÁDU? 

Čokoláda je bezpochyby jednou z nejlepších pochutin. A tak není divu, že se dá koupit doslova všude. 

Jak poznat, jaká čokoláda stojí za to a jaké se naopak vyhnout? 

1. Místo prodeje 

Špičkové čokolády zatím v supermarketech nenajdeme, ani v menších čokoládovnách nejsou moc 

k dostání. Tu opravdovou kvalitní čokoládu můžeme sehnat hlavně ve speciálních obchodech nebo na 

internetu.  

2. Cena 

Za 20 korun není možné vyrobit kvalitní čokoládu. Tabulky kvalitních značek se pohybují v cenách 70-

150 korun.  

3. Obal – složení 

Tady nejde jen o co největší procento kakaa, naopak oceňované hořké čokolády jsou obvykle 60-75 

procentní.  

- Tuk  

- Vanilin – umělá náhražka vanilky 

- Sušená syrovátka, lísko oříšková pasta a další „výplně“ 

- Aromata, dochucovadla, éčka 

Pokud se ve složení čokolády objeví některá z těchto přísad, o kvalitní čokoládu se rozhodně nejedná!  

V současné době, by se mohlo zdát, že čokoláda je u nás již všední záležitostí. Ale opak je pravdou. Je už 

sice mnohem dostupnější, ale i tak si jí dopřáváme např. jako odměnu za náročnou práci, dobré výsledky 

ve škole, nebo jen tak pro zlepšení nálady.  

 A nakonec je tu jedna zajímavost:  

Označení kakao pochází ze slova Kakawa z řeči Mexického národa Olmeků. Slovo čokoláda pochází 

z Aztécké kultury a vzniklo ze slova Xocoatl (Xococ-kyselý, Atl-voda). 

 

Pokud teď máte velkou chuť na čokoládu, jako já, nezbývá nic jiného, než jít si nějakou koupit.  

Děkuji za přečtení :)                                                                                                  M. Jurečková,  7. C 



 

 
Čokoládové potěšení 

Máte po ruce čokoládu? Zkuste si jí trochu oživit a zlepšit její chuť. Tady je návrh, jak jsme si z obyčejné 

čokolády udělali skvělou pochoutku!  

 

K výrobě budeme potřebovat nějakou misku, hrnec na vodní lázeň, lžičku a formu na čokoládové 

bonbony.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Na vylepšení chuti použijeme ovoce a to třeba jahody a banán, dále jsme si vybrali lískové oříšky, müsli, 

čokoládové kuličky a hlavně samotnou čokoládu. Je celkem jedno, jakou si vyberete nebo jestli si uděláte 

bonbonky třeba z mléčné a bílé čokolády napůl. 

 

 

 

 

 



 

Hvězda Indie 

 

Surový safír 

Dále si vezmeme misku a nalámeme do ní čokoládu, do hrnce si pak nalijeme vroucí vodu a necháme 

čokoládu rozpustit.  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezitím si do formy od bonboniéry libovolně naskládáme ingredience a nakonec zalijeme čokoládou 

pomocí lžičky. Potom dáme na 15 až 20 minut do ledničky a můžeme vyklopit. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tady už není co dodat, je to prostě MŇAM a zmizí za pár minut! Dobrou chuť! 

 

M. Jurečková, 7. C 



 

 
Kočky a sphynxové 

Existuje několik druhů koček  kočka domácí, mainská mývalí, orientální.  Ale milovníci 
koček mohou mít i alergii na kočičí srst. I tak mohou mít roztomilého mazlíčka doma. 
Existuje druh kočky sphynx, jsou to sphynxové kanadští a dónští. Liší se od sebe tím, že 
kanadští mají delší končetiny a naopak ti dónští mají protáhlejší čumák a větší uši. První 
nalezený sphynx byl v Kanadě u chovatelky domácích koček. Normální domácí kočka 
porodila vrh koťat, ale jedno z nich bylo téměř bez srsti. Chovatelka si myslela že kotě je 
nemocné, ale veterinář řekl že kotě je úplně v pořádku. 
Ani po pár měsících chovatelka nenašla žádné vady. Nový druh kočky byl nazván sphynx 
podle egyptské  sochy sfingy která hlídá v Egyptě pyramidy. Já osobně mám doma dva 
sphynxy kanadské a je s nimi  nesmírná sranda. 

B. Březinová, 5. A 
 



 

Hvězda Indie 

Surový safír 

Autorem je Kiera Cassová. Kniha má 304 stran. Hlavní postavou celého příběhu je Kahlen, dívka, kterou 

zachránil Oceán. Od té doby mu slouží jako Siréna. Společně s jejími kamarádkami Miakou, Elizabeth a 

Padmou mají za úkol lákat zpěvem lodě do hlubin moře. Sirény jsou neskutečně krásné a nesmrtelné…. 

K životu nepotřebují nic, vodu ani jídlo. Svým zpěvem vlastně obstarávají Oceánu potravu. Kahlen to ničí, 

nemůže dál takhle zabíjet lidi a přitom se dívat na jejich umírající tváře.  

Když asi po 6 měsících nastalo další zpívání, 

Oceán s nimi měl namířeno do Port Clyde. 

Kahlen skočila do vody a postupně se ji na tělo 

nalepovaly drobné částečky soli a vytvořily tak 

krásné šaty. Oceán je donesl na místo. Sirény 

začaly zpívat „vrhni se srdcem do vln, svoji 

duši tak ztratíš i spasíš zároveň, jen pij, i když 

tě moje voda zničí, dej život, aby tisíce jiných 

šli dál, pij, ať můžeš odejít, pij, ať se utopíš a 

bude konec“. Lidé nevědomky padali do 

Oceánu, ale Sirény i tak nepřestávaly zpívat.  

 O několik dní později se do Port Clyde 

přestěhovaly a Kahlen tam potkala Akinliho. 

Kluk, který má všechno, o čem kdy snila. 

Úžasně si spolu rozumí a kamarádství mezi 

nimi přeroste ve vztah… Později se ale budou 

muset odloučit a dlouhou dobu se neuvidí. 

Kahlen pak vážně onemocní, i když ve světě 

Sirén neexistuje žádná bolest ani nemoci. 

Dělají si o ně starosti, Kahlen umírá a Akinli 

také…  

O autorce: Kiera Cassová vystudovala historii 
na Radford University. Vyrůstala v Jižní 
Karolíně a nyní žije v Blackburgu ve Virginii. 

Miluje tanec, knihy, natáčení videí a jí 
nezdravé množství dortů.  

 

Jak příběh o Kahlen skončí? Dopadne to úplně jinak, než si myslíte… 

M. Jurečková, 7. C 

 
SIRÉNA 



 

 
ANKETKA 

A opět jsme vyrazili do ulic, tentokrát předvánočních, abychom pro vás zjistili odpovědi na DŮLEŽITÉ 

otázky týkající se Štědrého dne. Lidé byli většinou ochotní a rádi nám odpověděli.  

1. Těšíte se na Vánoce? 

Ano:  17 

Ne:  5 

Napůl:  2 

 

2. Jakou polévku budete mít? 

Hrachová:  15 

Rybí:  4 

Jiná:  5     (instantní– 1:) 

 

3. Kapr, řízek, jiné? 

Kapr:  15 

Řízek:  6 

Jiné:  6  (asi vegetar iáni) 

 

4. Nejlepší dárek? 

Neví, sexy žena, od dětí, všechny, pejsek, panenka, skateboard, dovolená, prstýnek, lístek na koncert, 

letenky do Londýna, rodina je celá pohromadě 

 

5. Nejhorší dárek? 

Žádný (odpověděli téměř všichni), obsílka k soudu, hrnec, kapesníky,  

 



 

Hvězda Indie 

 

Surový safír 

 
EXPERIMENT 

Barevný výbuch sopky 

Potřebuješ: 

-1 větší průhlednou nádobu ze skla 

1 menší skleněnou nádobu, která se vejde do té větší 

horkou a studenou vodu 

2 kapky inkoustu nebo vodové barvy 

pár malých kamínků 

Postup: 

Nejprve napln velkou nádobu studenou vodou zhruba do dvou třetin. Vlož do menší nádoby pár 

kamínků. Nakapej dvě kapky inkoustu nebo vodových barev do skleničky a pak ji napln horkou vodou. 

Pak menši barevnou skleničku vlož do větší nádoby se studenou vodou. 

Co se stane? 

Barevná voda proudí z malé skleničky směrem nahoru. Stoupá až k vodní hladině a tam se rozšiřuje. To 

vše připomíná výbuch sopky. 

Voda na horské dráze 

Potřebuješ: 

malý kbelík s rukojetí 

vodu 

místo (nejlépe venku) 

Postup: 

Napln kbelík asi do poloviny vodou z kohoutku a najdi si volné místo. Drž kbelík pevně za rukojet a 

začni nataženou paží kroužit. 

Co se stane? 

Z kbelíku nevyteče ani kapka vody, i když je krátce ve vzduchu. 

A. Kubaláková, 7. C 



 

MALOVALI TŘEŤÁCI 



 

Hvězda Indie 

 

Surový safír 



 

HURVÍNKOVO OKÉNKO 

Ahoj, z důvodu, že jedna skvělá žurnalistka, která psala okénko pro malé, už do časopisu TAMTAM 
nepíše, dostala jsem okénko pro malé na starost já. Rozhodla jsem se pro Hurvínkovo okénko. 
K Hurvínkovi mě inspirovala nová kreslená pohádka Hurvínek a kouzelné muzeum, kterou jsem viděla v 
kině. Doufám, že si to užijete! 

Doplň křížovku: 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    1.                                   2.                                3.                           4.                          5.  

Hurvínek se ptá – písmenko označující správnou odpověď, zadej do tajenky dole. 

Ve kterém roce jsem se poprvé objevil na jevišti? 

M) 1931 

S) 1926 

J) 1893 

Moje a taťuldovo divadlo leží v? 

K) Plzni 

L) Praze 

V) Litomyšli 

 

 

 1.                   

       O       

     2.                 

    3.                  

  4.                 

5.                     



 

 

Mánička je moje? 

U) nejlepší kamarádka 

A) sestra 

Z) maminka 

Já a taťulda jsme původem? 

E) hrané postavy 

I) kreslené postavy 

P) loutky 

Současně za mě a taťuldu mluví? 

L) Josef Skupa 

A) Martin Klásek 

F) Jiří Suchý 

Divadlo Spejbla a Hurvínka založil _  _  _  _  _. 

 

Osmisměrka: 

 

 

N S S M A P Ú L 

O R E L O T U A 

R E P J A T O U 

B Y E Ň V S O M 

D E N L E R B R 

R L Á O Ý S Ě A 

Á T L S O S Á K 

P A N Í Y T O B 

Nor, orel, dráp, paní, boty, sos, mrak, sýr, den, auto, au, penál, pes, úl, atom, motor, srst, Alpy, obě, bá-
seň, los, ta, Eva, vlát. 

Z. Dudková, 6. B  


