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A zase tady máme pololetí! 5 měsíců školy je již za námi a 5 před námi :). Je vážně 

k neuvěření, jak ten čas letí! Minulé pololetí bylo doslova nabité různými akcemi a 

událostmi! Reportáže z některých z nich naleznete na dalších stránkách v sekci Ze 

života Tégéemky. Dočíst se můžete, jak to například vypadalo na sportovním a adaptač-

ním kurzu nebo jak probíhal projekt EDISON.   

V Mimoškolním mišmaši se věnujeme zejména problematice internetu a sociálních sítí. 

Je internet opravdu jen Dobrý sluha, nebo i zlý pán? A víte, kdo stojí za nejpoužíva-

nějšími sociálními sítěmi a jaký názor mají na jejich užívání žáci a dospělí? To vše, 

ale nejen to, se dozvíte, když si společně s námi zkrátíte čekání na vysvědčení (a po-

loletní prázdniny) začtením se do lednového čísla TAMTAMU! 

V listopadu roku 2019 jsme si připomněli již neuvěřitelné 30. výročí jednoho z nejdů-

ležitějších milníků v našich dějinách - sametové revoluce. Ve škole (ale nejen tam), 

proto probíhala celá řada akcí. 

Na vyšším stupni seznamovali s událostmi 17. listopadu 1989 zejména učitelé dějepisu 

nebo výchovy k občanství. Problematice se však také věnovali vyučující hudební vý-

chovy. V některých třídách tak zazněly písně Karla Kryla nebo Marty Kubišové.  

Dívky a chlapci z 8. a 9. ročníků navštívili v rámci odpoledního vyučování kulturní 

centrum. Zde děti zhlédly dokument, který se jmenuje Sametová paměť. Tento doku-

ment vznikl jako součást projektu kulturního centra s názvem Frýdlant nad Ostravicí 

před 30 lety. 

Dokumentární film seznamuje s událostmi roku 1989 v našem městě. Žáci se svými 

vyučujícími také navštívili výstavu s fotografiemi tehdejších dnů.  

Myslím, že je velmi důležité věnovat pozornost tak významným událostem v našich 

dějinách, a jsem proto skutečně ráda, že na to na naší škole nezapomínáme! 

 

Oslavy 30 let svobody 



 

Ve dnech 14. -16. října 2019 se uskutečnil sportovní 

kurz pro 9. ročník ZŠ TGM. Všechno to začalo brzy 

ráno, kdy byl sraz u školy.  Čekalo se na autobus, 

abychom mohli my, vyučující a žáci devátých tříd, 

odjet do penzionu jménem Orientka v Jeseníkách. 

Cesta tam moc klidná nebyla oproti té zpáteční, a 

tak se všichni učitelé nemohli dočkat, až budeme na 

místě. Jakmile jsme dorazili na místo, většina žáků 

se zarazila, kde to jsme. Ale potom, co jsme se roz-

dělili do pokojů, jsme byli všichni rádi, že jsme prá-

vě tady. 

První den byl úžasný a věřím tomu, že si ho všichni 

užili. Po obědě jsme se rozdělili do 3 skupin a každá 

skupina dostala svého vedoucího a lektora v 1 oso-

bě. Skupinka, ve které jsem byla já, měla jako 1. 

bod v programu herní blok. Tam jsme zkoušeli růz-

né kolektivní hry. Potom přišla horolezecká stěna, 

kde jsme se moc nasmáli. Následoval airsoft v lese 

(kdo neví, co to je, tak se snažíte trefit protihráče 

plastovou kuličkou a může to i docela bolet). Večer 

někteří z nás šli na bazén a do sauny, kde jsme si 

užívali vody a dováděli v ní. 1. noc se nám těžce 

usínalo. Pan učitel Strangfeld vzal kytaru a začal 

nám zpívat. 

Další den nás čekaly disciplíny jako je lukostřelba, 

bungee trampolína a bungee running. Večer koneč-

ně nastala dlouho očekávaná diskotéka. Byla oprav-

du úžasná, všichni tančili, zpívali a užívali si.   

Sporťák 2019 



 

Poslední den byl pro nás celkem smutný, komu by se chtělo jet domů. Dopoledne jsme ještě měli pro-

gram, ale počasí nám moc nevyšlo. Začalo pršet a byla zima. Po obědě jsme se museli s penzionem a ve-

doucími našich skupinek rozloučit. Zase nás čekala ta dlouhá cesta, která už byla spíše klidná, protože 

většina z nás spala. Po příjezdu domů tady k nám do FnO jsme se unavení a zklamaní z toho, že už je po 

všem, rozešli do svých domovů. 

 

     Byl to nejvíce  

    úžasný sporťák  

         ze všech! 

 

                                                  A. Kopecká, 9. C 

 

 



 

Žáci 8. a 9. ročníků opět v ostravských divadlech! 

Již 3. rokem paní učitelky Gřesová a Mlýnková vyráží každý měsíc s žáky 8. a 9. ročníků do různých os-

travských divadel. Vzhledem k tomu, že se vyjíždí odpoledne, je návštěva divadla dobrovolná. Přesto se 

hlásí stále více žáků. Z původních 10 jich jezdívá již 30! Je skvělou zprávou, že mladé lidi stále zajímá 

divadlo! V letošním roce jsme navštívili několik her, povětšinou klasických.  

 

Dne 8. 10. 2019 jsme se vypravili do Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Sraz byl na frýdlantském nádraží 

v 16:30. Zanedlouho nám jel vlak. Vystoupili jsme na zastávce Ostrava-střed a do divadla šli pěšky. Po 

cestě nás zastihl déšť a mírný vítr. Představení se jmenovalo Zdravý ne/mocný a jedná se o hru ze 17. sto-

letí, kterou napsal francouzský dramatik Moliére. Představení se nám zdálo docela zmatené, ale vynahra-

dili jsme si to návštěvou divadelního klubu v podzemí divadla. :) 

V listopadu jsme poprvé za tento rok navštívili Divadlo Jiřího Myrona, a to britskou situační komedii Do-

konalá svatba Robina Hawdona. Komedie měla 1 přestávku a tu jsme opět využili k občerstvení 

v divadelním bufetu. :) 

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 jsme zase jeli do Divadla Jiřího Myrona na divadelní představení jménem Romeo a 

Julie Williama Shakespeara. Než jsme šli do divadla, navštívili jsme odchodní centrum Forum Nová Karo-

lina. Divadelní hra, která byla zpracována jako muzikál, se nám moc líbila. Příjemné také bylo, že jsme ji 

sledovali z balkónu. :) 

Prosinec: Maryša – Divadlo Petra Bezruče (těsně před uzávěrkou) 

V. Kavková, D. Krupová, M. Muroňová, 8. D 



 

Adapťák 2019 

Začal nový školní rok a šesťáci měli jako každý rok adaptační kurz (zkráceně adapťák). Kurz probíhal od 

9. do 11. září 2019 nejen v prostorách školy, ale i mimo ni. 

 

A jak tedy jednotlivé dny vůbec vypadaly? 

 

První den, v pondělí, naši Tégéemku navštívila paní z muzikohrátek, která žákům šestých tříd připravila 

pohybová, rytmická a zábavná cvičení. Žáci si také mohli zahrát na různé exotické hudební nástroje, 

např. na djembe nebo na kalimbu. 

 

Druhý den ráno byl plánovaný výšlap na Ondřejník. Plán se však nezdařil, začalo totiž pršet. Žáci proto 

museli zůstat v areálu školy, ale to nevadilo, protože třídní učitelé šestých tříd vytvořili zábavné hry a 

úkoly i v tělocvičně. 

 

Ve středu, tedy třetí den, žáci vyrazili spolu se svými vyučujícími na Bílou. Tam na ně čekali instruktoři 

areálu. Vytvořili pro ně „malou“ olympiádu, ve které se mohlo soutěžit v několika disciplínách, napří-

klad: rychlá jízda na motokáře, střelba lukem nebo rychlý slalom s překážkami. 

Myslím si, že žáci šestých tříd si adapťák náramně užili. 

                                                                                                                                            M. Matušák, 6. A  



 



 

Rozhovor s paní učitelkou Petrou Zajícovou  

V září k nám nastoupila no-

vá paní učitelka, bývalá ab-

solventka Tégéemky, Petra 

Zajícová. Jaké jsou její první 

dojmy z naší školy? Chtěla 

být vždy paní učitelkou? A co 

ráda dělá ve volném čase? 

To se vše dozvíte, když si pře-

čtete následující rozhovor! 

Proč jste se rozhodla být učitelkou? 

Žádný konkrétní důvod jsem neměla, ale paní učitelkou jsem chtěla být už odmala. Postavila jsem si 

v pokoji plyšáky a panenky před sebe a dělala jsem, že je učím. Na skříň jsem si nalepila velký papír, to 

byla má tabule, kde jsem jim něco neustále vysvětlovala. (široký úsměv) 

Učila jste někdy dějepis? 

Dějepis mám vystudovaný, ale letos ho učím úplně poprvé. Předtím jsem pracovala v družině a jako asis-

tentka pedagoga.  

Co jste tedy přesně vystudovala a jak vzpomínáte na svá studia na vysoké škole? 

Vystudovala jsem dějepis a občasnou výchovu pro střední školy na Ostravské univerzitě a na studia vzpo-

mínám hezky. 



 

Proč jste šla učit tady k nám? 

Já jsem chodila po více školách, ale z Tégémky se mi ozvali. Jsem za to moc ráda, protože to je moje bý-

valá základní škola, na kterou jsem celých 9 let chodila. Vrátila jsem se tedy tam, kde jsem sama strávila 

spoustu let. 

Zaujalo Vás něco na Tégémce obzvlášť? 

Ano, stmelený kolektiv. 

Jaké předměty jste měla jako malá nejraději? A které naopak nejméně? 

Bavil mě dějepis, zeměpis a občanská výchova. Nejméně oblíbené předměty byly matematika, fyzika a 

chemie. To mě nebavilo a ani mi to do dneška nejde. 

A kdo byl Váš třídní? 

Na 1. stupni jsem začínala s paní učitelkou Tomalíkovou. Ve 4. a 5. třídě to byl pan učitel Polách, na 2. 

stupni to pak byla paní učitelka Trampotová. 

Líbí se Vám na naší škole? Jste tady spokojená? 

Líbí se mi tady. Je tady příjemně. Zaprvé je to pro mě jedna velká vzpomínka zase být na těch samých 

chodbách a v těch stejných třídách. Zadruhé se mi tady moc líbí kolektiv. Mám hodně příjemné kolegy, 

s kterými se zasměju. Také mi ochotně radí v mých začátcích, takže se tady cítím dobře. 

Máte tady ve škole někoho známého? Někoho, koho znáte již z dřívějších dob? 

Většina mých současných kolegů mě učila a paní učitelku Mlýnkovou znám z vysoké školy.  

Jaké máte koníčky? 

Chodím na procházky, běhám, také ráda čtu. Hodně času trávím s kamarády a rodinou. 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? 

Já mám hodně ráda pejsky. 

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 

Těstoviny na jakýkoliv způsob. 

Máte nějaký sen? 

Asi to, co si přeje hodně lidí. Aby byla zdravá má rodina a mé nejbližší okolí, abych měla třeba sama jed-

nou šťastnou rodinu a děti. 

A. Pustějovský, 7. A  



 

Typy žáků 

Níže je uvedena většina nejznámějších typů žáků. Doufám, že jste se alespoň v jednom našli! Do které 

skupiny byste se tedy zařadili? 

Opozdilec: Všude př ijde pozdě a vymyslí si nesmyslnou výmluvu. 

Vyptávač: Ptá se na všechno učitelů. 

Pomocník učitelů: Okř ikuje ostatní za prohřešky místo učitelky.  

Jedlík: J í v jednom kuse, i v hodině. 

Piják: V hodině neustále pije. 

Močivec: Pořád chodí na záchod. 

Kecalista: Baví se se všemi v okolí (v hodině). 

Učitelčin mazánek: Učitelé pro něj mají slabost, i když není zrovna nejlepší žák. 

Vzorňáček: Musí mít všechno perfektní (většinou taky má).  

Sklerotik: Zapomíná dělat domácí úkoly a nosit pomůcky. 

Třídní komik: Snaží se rozesmát ostatní. 

Práskač: Žaluje na ostatní. 

Podvodník: Neučí se, ale píše si taháky. 

Průšvihář: Pořád má nějaký průšvih. 

Malíř: Maluje si do sešitů nebo na lavici. 

Spáč: Dokáže usnout v hodině (z nevyspalosti i z nudy). 

Rebel: Je drzý na učitele. 

Předstírač: Když se píše test, předstírá, že je nemocný a nejde do školy.  

D. Horák, 7. A 



 

Typické hlášky  z Tégéemky :) 

Na předcházející straně jsme Vám představili 

typy žáků, s kterými se můžete setkat ve škole, ba 

možná i ve Vaší třídě. A co takové hlášky? Mají 

žáci nějaké typické, bez kterých se řada hodin 

neobejde?  

Cože, my jsme 
měli úkol? 

Máš  domáčák? 

A k čemu mi 

to v životě 

bude? 

Paní učitelko, já už to 

mám! 

Dáš mi to opsat? 

Probudˇ se! 

Zzzz! 



 

PROJEKT EDISON 

 

Všichni už asi víte, že ve dnech 15. 9. - 22. 9. 2019 u nás proběhl projekt EDISON. 

Do naší školy přijeli na jeden týden studenti z různých zemí celého světa.  Žáci je mohli ubytovat ve 

svých domovech a zároveň o nich mohli něco zjistit a poznat jejich kulturu. Já jsem si to osobně vyzkou-

šela. 

 

A kdo k nám vlastně dorazil a jak celý projekt vypadal? 

 

Přijelo k nám dohromady 5 lidí, 4 dívky a 1 hoch. 1 slečna k nám přijela z Rumunska, další byla ze Sever-

ní Ameriky z Kanady, 2 dívky byly z Turecka a hoch pocházel z Indie. Jejich věk byl asi okolo 18 - 20 

let. V České republice se dorozumívali anglicky. 

 

Já jsem u sebe uvítala dívku z Rumunska jménem Monica Lungu. Byla moc milá, usměvavá a přátelská. 

Řekla mi toho hodně o své zemi a já jí naopak o mé. 

 

Monica ke mně přijela v neděli kolem večera. Každý žák s rodičem si svého studenta odvedl domů. Další 

den v pondělí jsme s Monicou jely autobusem do školy.  Celou cestu jsme si povídaly anglicky. Nebylo to 

pro mě zrovna lehké. Když jsme dorazily do školy, setkaly jsme se s partou dalších studentů. Měla spo-

lečně s nimi zázemí ve školní kuchyňce, kde si povídali a ukazovali projekty o svých zemích a kultuře. 

Projekty následně prezentovali žákům v různých třídách. Ve škole trávili ranní a dopolední hodiny od 

7:45 do 11:30. Poté byl naplánovaný výlet. Většinou hostitelé, tzn. ostatní žáci  a já, jeli na výlet společně 

s mezinárodními studenty. Vyrazili jsme například na Radhošť, na Bílou a na hranici Slovenska. Některé 

dny měli studenti také volný čas sami pro sebe. Ten mohli využít, jak sami chtěli. 

 

Monice se u nás moc líbilo. Byl to skvělý zážitek jak pro ni, tak i pro mě a já doufám, že taková super 

možnost mít studenta z jiné země u sebe doma, bude i příští rok! :-) 

 

 

E. Pepe, 7. A 



 



 

Top 5 + 1 aplikací pro Android/IOS 

1. Photomath  9/10  

      Photomath je aplikace, ve které je klasická kalkulačka, ale také má funkci vyfocení a následného 

okamžitého výpočtu příkladu s řešením a postupem výpočtu. Jdou zde počítat například rovnice 

nebo zlomky.  

 

2. Avast mobile 9/10 

     Avast mobile je aplikace, která zjišťuje, jestli vaše zařízení není napadeno virem a čistí vaše úložiš-

tě. 

  

3. Walli  8/10 

      Walli je aplikace, která nabízí ke stažení tapety, ale není to jedna z těch, co nabízí jen krajinu a au-

ta, ale například citáty, malované tapety a mnohem víc. Bohužel je pouze v angličtině. 

  

4. Apowermirror  7/10 

      Apowermirror je aplikace, ve které můžete sdílet obrazovku vašeho mobilu na notebook či počítač. 

Takže ji použijte, pokud chcete třeba obrázky z vaší galerie dát na větší plochu. A to buď prostřed-

nictvím USB nebo WIFI (a kdo se trochu vyzná v technice, může si z TV do notebooku nebo PC 

zapojit HDMI kabel - po domluvě s rodiči). Přenos přes WIFI se občas seká. 

 

5. Shazam  10/10 

      Shazam je aplikace, která umí rozpoznávat písničky, takže pokud jedete v autě a uslyšíte z rádia 

hrát nějakou písničku, která se vám líbí, ale nevíte, jak se jmenuje, tak stačí si tuhle appku zapnout 

a stisknout tlačítko uprostřed. Potom cca 5 vteřin  

      aplikace poslouchá písničku, a když se připojíte na WIFI, tak se vám ukáže název a interpret. 

 

6. Smart tools  7/10 

      Smart tools je aplikace, ve které jsou různé nástroje, ale nemyslím tím kladivo nebo šroubovák, ale 

například kompas, detektor vibrací, lupa, převodová kalkulačka a mnohem víc. Člověk nikdy neví, 

kdy bude někdy něco z toho potřebovat. 

 

L. Pustějovský, 7. A 



 

Nejpoužívanější sociální sítě 
Ať už si o sociálních sítích myslíme cokoli, jsou nedílnou součástí mnoha lidí, zejména těch mladých. 

Víte ale, kdy jednotlivé sociální sítě vznikly, kdo za nimi stojí nebo kolik mají uživatelů?  

Pojďme si ve zkratce představit nejznámější z nich! 

 

Facebook 

Facebook je internetová stránka, kde můžete komunikovat s přáteli nebo rodinou. Můžete zde dávat i své 

fotky nebo fotky míst, kde právě jste (dovolená, prázdniny), co děláte (právě peču dort nebo jsem na velké 

párty :). Můžete také postovat fotky vašich přítel nebo můžete jejich fotky třeba olajkovat, nebo přidat 

smajlíka či srdíčko.  

V současnosti používá Facebook 1, 5 miliardy lidí. Zakladatelem Facebooku je internetový podnikatel 

Mark Elliot Zuckenbergz z USA, který se narodil 14. května 1984 (35 let).  

 

Instagram 

Instagram je podobná sociální síť jako Facebook, ale je omezena pouze na sdílení fotografií a krátkých vi-

deí, přesto jej někteří uživatelé hodnotí lépe než Facebook. V roce 20018 Instagram sledovala dokonce 1 

miliarda lidí. 

Instagram vytvořili softwarový inženýr Mike Krieger (narozen 4. března 1986) a programátor Kevin Sys-

trom (narozen 30. prosince 1983) z USA.  

 

Snapchat 

Snapchat je další velmi rozšířenou sociální sítí, a to zejména mezi mladými lidmi. Snapchat používá zhruba 

190 000 milionů lidí. Snapchat slouží k posílání fotografií. Fotografie se ale zobrazují omezenou dobu, po-

tom se smažou. Zakladatelé jsou 3. Aplikaci vyvinuli Američané Evan Spiegel, Bobby Murphy a Reggie 

Brown. 

 

TikTok 

TikTok je mobilní aplikace, kde natáčíte krátká videa, většinou k pobavení ostatních lidí, kteří tuto aplikaci 

také používají. Zakladatel je 35letý Zhang Yiming z Číny. V současnosti TikTok používá přes 500 milionů 

uživatelů a je stále na vzestupu.  

F. Kubačák, 7. B 



 

Anketa: Sociální sítě a vy 

Redakce TAMTAMU se v posledním týdnu před Vánoci rozhodla provést anketu na téma užívání 

sociálních sítí. Respondentů bylo přesně 80. A jaké bylo složení dotazovaných? Redaktoři se snažili o 

různorodost, a tak se ptali lidí nejrůznějších věkových skupin. Šetření se zúčastnilo 40 dospělých (zde 

je zahrnuto i několik učitelů ZŠ TGM), 10 žáků 6. tříd, 10 žáků 7. tříd, 10 žáků 8. tříd a 10 žáků 9. 

tříd. 

 

1. Kolik hodin denně trávíte na Instagramu nebo na Facebooku? 

 

a) Nepoužívám tyto sociální sítě: 17 (13 dospělých, 4 žáci). 

b) Do hodiny: 23 (17 dospělých, 6 žáků). 

c) Od  1-2 hodin: 9 (2 dospělí, 7 žáků). 

d) Více než 2 hodiny: 17 (3 dospělí, 14 žáků). 

e) Dost času, ale přesné číslo nevím: 14 (5 dospělých, 9 žáků). 

 

2. Používáte nějaké další sociální sítě? 

 

Nejčastější odpovědi: Snapchat a TikTok (převážně žáci), Reddit, Twitter, WhatsApp, Viber.  

 

3. Myslíte si, že mladí lidé tráví příliš mnoho času na sociálních sítích? 

 

a) Ano:  71 (39 dospělých, 32 žáků). 

b) Ne: 6 (0 dospělých, 6 žáků). 

c) Je mi to jedno: 3 (1 dospělý, 2 žáci). 

 

4. K čemu sociální sítě používáte? 

 

Nejčastější odpovědi: ke komunikaci, na sdílení a sledování fotek a videí, jako zdroj informací, 

k nakupování, ke streamování. 

 

Redakce TAMTAMU 



 

Internet - dobrý sluha, nebo zlý pán? 

Je internet nezbytnou součástí našich životů nebo jsme pouze jeho otroci? 

Na internetu lze najít mnoho zajímavých a užitečných informací, také nám značně ulehčuje ži-

vot. Nemusíme zdlouhavě hledat v encyklopediích, chodit posílat dopisy na poštu či nakupovat 

v kamenných obchodech. 

 

Avšak ne všichni si uvědomují, kolik nebezpečí na nás na internetu číhá - vyděračské viry, které 

nám zablokují soubory a žádají zaplacení, podvodné stránky, fake news. Tyto věci jsou bezespo-

ru nebezpečím, ale pořád to je úplné nic proti tzv. dark webu. 

 

Dark web je speciální zašifrovací síť stránek, kde se lze dostat pouze přes speciální internetový 

prohlížeč Tor. Ten dokáže zamaskovat, odkud se uživatel připojuje. A to se tu pak dějí věci. Lze 

si tu zakoupit lidské orgány, sledovat mučení oběti, obstarat si těžké zbraně či tvrdé drogy. A to 

je jen hrstka toho, jaké věci se tady dějí.  

 

Šlo by s tímto něco udělat? 

 

Šlo, avšak jak už jsem napsal, vypátrání uživatele je velmi náročné. Mně přijde, jako by tuto 

stinnou stránku internetu všichni ignorovali. A to je určitě špatně. Ale já se obávám, že pokud by 

se začal tento problém řešit, vznikla by na internetu přehnaně velká cenzura.  

 

Můj názor je takový: internet je jako auto, když je v dobrých rukou, je to skvělá věc, když ve 

špatných, dokáže udělat velkou paseku.  

 

J. Košař, 9. C 



 

Láska a přátelství očima deváťáků 

Láska 

Co je to vlastně láska? Jednou jsem slyšel větu, která zněla: „Láska je jen určitý počet žádoucího. Funkci 

můžeme kdykoli zapnout a potom lusknutím prstů vypnout.“ Člověk, který si toto myslí a věří v to, musí 

být padlý na hlavu. 

Nedávno mě jedna láska zasáhla. A musím říct, že vypnout to nejde ani v tu nejhorší chvíli. Popravdě 

jsem za to rád. Kvůli tomu jsem poznal, co to láska vlastě je. 

Je to, jako když ji vidíte, gravitace vás zničehonic nedrží při zemi. Můžete cokoliv. Jediné, co doopravdy 

chcete, je být s ní, vedle ní nebo u ní, políbit ji a říct dvě obyčejná slova: „Miluju tě.“ To je jen pár věcí 

z toho, co láska doopravdy obnáší. Musí být také čirá a upřímná. To jsou v celku obyčejné věci, že? Ale 

ve skutečnosti je to, to nejvíc, čeho můžete v životě dosáhnout. 

Takto si já představuji lásku. Jediný její problém je, že pravá láska není k mání. Někdy však ani nemusíte 

hledat a ona si vás najde sama. A co se týče lidí, kteří v lásku nevěří, tak časem poznají, jak šeredně se 

mýlili. 

A co vy, věříte na lásku? Schválně se nad tím někdy zamyslete. A nikdy nezapomeňte, že o lásku se mu-

síte starat. Je jako oheň. Žhavá, zářivá a neodolatelně hřeje u srdce. Ale když do ohně zapomenete přilo-

žit, vyhasne. 

PS: Vždy naslouchejte svému srdci. 

V. Magdoň, 9. C 

 

Přátelství 

 

Co můžeme považovat za opravdové přátelství? 

Za život potkáme mnoho tváří, se kterými se chceme přátelit a trávit svůj volný čas. Lidé se ale mění a 

odcizují, aby si zase mohli najít nové přátele.  

Já přátelství vnímám jako souznění mezi dvěma lidmi, které jim nemůže vzít nikdo, kromě jich samot-

ných. Pokud je opravdové, měli bychom se v něm cítit šťastní a plní jistoty. Opravdoví přátelé jsou 

upřímné duše, a tak by pro nás mělo být jednoduché být s nimi sami sebou a svěřovat se.  

Přátelé jsou pro mne jedni z nejdůležitějších lidí v životě a snažím se s nimi vztah udržovat. 

F. Březinová, 9. C 



 

Magyk  

(recenze knihy) 
Autor: Angie Sageová 

Počet stran: 359  

Žánr: fantasy 

Hodnocení: 90 % 

 

Kniha je sice poměrně zdlouhavá, ale přesto plná děje. Jsou tam hodně propracované detaily. Také 

tam nalezneme spoustu hlavních i vedlejších postav. Doporučil bych ji zejména těm, kteří mají rádi 

svět kouzel a magii. 

Kniha vypráví o desetiletém chlapci č. 412, který žije v mladé armádě. Je to pro něj peklo. Když měl v 

zimě stráž u Věže čarodějů, málem umrzl. Zachránila ho tehdejší MimoŘádná čarodějka Marcia 

Overstandová. Vrchní dozorce chtěl zabít princeznu Jennu, dceru královny, a proto na ni poslal Lovce. 

Marcia společně se Silasem, který byl Jennin otec, a Cvočkem, který je Jennin bratr, zachránili Jennu a 

dali se na útěk. Chlapec č. 412, který byl s nimi, nevěděl, co se děje a celou dobu mlčel. Jenže Lovec je 

pronásleduje dál. Díky Marciiným kouzlům mu utečou k tetě Zeldě do Sivých bažin. Mezitím černokněž-

ník DomDaniel obsadí Marciino místo MimoŘádného čaroděje ve Věži čarodějů. Následně lstí Marciu 

zajmou a je jen na dětech, aby ji zachránily. 

 

Úryvek z knihy: 

„Nechť je tvá minulost, jaká je,  

při pohledu na mě se rozplyne.“ 

Chlapec číslo 412 zamával kapesníkem před Lovcovýma rozezlenýma očima a rozvázal jeden uzel. Lov-

cův pohled náhle nabyl prázdného výrazu. Teď už se muž netvářil výhružně, ale spíš zmateně a možná 

trochu vylekaně. Správně řekla teta Zelda. Zdá se, že to výborně funguje. Můžeš pokračovat prosím? 

Chlapec číslo 412 tiše pronesl: 

„Poslouchej tedy, že nastaly změny,                                                                                 

a ulož si v paměť jak se věci měly.“ 

 

D. Horák, 7. A 



 

Prison Architect 
(recenze počítačové hry) 

Vývojáři: Introversion Software 

Režimy: hra určena pro 1 hráče 

Jazyk: čeština 

Hodnocení: 80 % 

 

Prison Architect je strategickou hrou, ve které budujete a řídíte věznici. Tato hra je provedená v 2D grafi-

ce a některé části jsou ve 3D grafice. Hra je nenáročná na kvalitu počítače, a proto si ji může zahrát skoro 

každý. Ke hře jsou stále vyvíjeny nové updaty.  

 

Ve hře začínáte stavět věznici na zelené louce se základními prostředky (peníze). Máte k dispozici něko-

lik dělníků a několik základních úkolů (grantů), za které získáváte odměnu. Základem hry je vybudovat 

věznici pro vězně, za které získáváte odměnu. Postupem času můžete věznici vylepšovat a zapojovat věz-

ně do pracovních programů. 

 

Z mého pohledu je hra dobře propracovaná a mohl jsem se v ní stát architektem. Hru hraji už dlouho a 

pořád v ní objevuji něco nového a řeším nové problémy.  

Hru bych doporučil všem, kdo rádi hrají strategie nebo něco budují.      

L. Myslikovjan, 7. B 



 

Bermudský trojúhelník 

Před 70 lety byla mezi Karibskými ostrovy a Miami na Floridě objevena záhadná a nebezpečná oblast. 

Zmizelo v ní spoustu letadel a lodí. Tato oblast se jmenuje Bermudský trojúhelník. Lidé mu taky často ří-

kají ďáblův trojúhelník. Bermudský trojúhelník sahá do Miami, do Bermudských ostrovů a do Portorika, 

do blízkosti jeho hlavního města San Juan. Oblast, kde se rozkládá, je obrovská.  

 

Prvním zapeklitým případem Bermudského trojúhelníku bylo zmizení letky 19 v květnu roku 1945. Letku 

tvořilo 5 torpédových bombardérů Avenger se 14 letci. O zmizení této letky nikdo nic do dnešních dnů 

neví. Jako by se po ztracené letce slehla zem. Existuje mnoho teorií, proč zmizela, nikdo ale neví, co se 

doopravdy stalo. 

Když v Bermudském trojúhelníku zmizí letadla nebo lodě, není možné najít jejich pozůstatky. Nejčastější 

myšlenka různých lidí o jakémkoliv zmizení se týká UFO. To platí i pro Bermudský trojúhelník. Ve sku-

tečnosti může mít zmizení různé technické nebo fyzikální příčiny. Lidé, kteří letěli letadlem 

v Bermudském trojúhelníku nebo kolem něj, často mluvili o přítomnosti tzv. elektromagnetické mlhy. 

Podle lidí, kteří se s takovou mlhou setkali, vás může obklopit ze všech stran. Kvůli takové mlze se ani 

nemusíte zorientovat, kde právě jste.  

Ať už se to má s mizením letadel a lodí v oblasti Bermudského trojúhelníku jakkoliv, jedná se o jednu 

z největších záhad na naší zemi.  

 

K. Nováková, 7. A 



 

Nešťastný nápad 

Co všechno mohou způsobit špatné známky na pololetní vysvědčení. A měli bychom se v takové přípa-

dě bát rodičů, anebo není strach na  místě? Pojďte se ponořit do příběhu dvou sourozenců - Emila a 

Melánie. 
Melanie, tady máš 

vysvědčení, měla 
by ses polepšit! 

Emil i  Melánie jsou ze svých vysvědčení 

zklamaní. Také jsou vystrašení a bojí se, co 

jim na špatné vysvědčení řeknou rodiče.  

Známky sourozenců vypadaly hrozivě - na 

vysvědčení dostali několik dostatečných, 

ale hlavně také nedostatečných. 



 

To bude dobré! 

Ty 

ale neznáš naše 
rodiče! 

Spolužák Aleš se snaží 

Emila utěšit. Bohužel 

se mu to ale nedaří. 

Mám strach jít do-

mů, nejraději bych 
tam ani nešla! 

Bacha, úča! 

Kam se scho-
váme? 



 

Začínám si myslet, že scho-

vat se ve škole byl špatný 

nápad. 

Cože, Emil 

s Melánií ne-
přišli ze školy 

domů??! 

Nebojte se, my 

vaše děti na-
jdeme! 

Děti, mohou být 

ve škole. 

Snad ano! 



 

To už nám 

nikdy nedě-
lejte! 

Dobrá práce! 

Nakonec všechno dobře 

dopadlo. Děti se vrátily 

domů.  

D. Horák, B. Dostálová, 

E. Pepe, K. Nováková, N. 

Bednaříková, L. Mysli-

kovjan, M. Matušák 



 

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 Ž 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 

KRÁVA,SOVA, 
KOHOUT, 
KŮŇ,OSEL 
BAŽANT, 
KOČKA, SLE-
PICE, KOS, 
KOZA VRA-

POKUD VYŠKRTÁTE VŠECHNA SLOVA 
Z BOČNÍHO 
RÁMEČKU, ZBUDE VÁM 6 PÍSMEN, Z KTERÝCH 
SE DÁ  POSKLÁDAT JMÉNO JEDNÉ  POHÁD-
KOVÉ BYTOSTI,  KTERÁ ŽIJE V RYBNÍCE. 


