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Kromě oblevy tu máme i novoroční číslo Tomových listíků, kde Vás mimo jiné 

pozveme s naŠí Základní Školou na maŠkary  

  



mimoŠkolní akTiviTy 

 

Naše škola se už tradičně chystá na maškarní průvod. Poprvé se do něj zapojila v roce 2013, 

kdy učitelé a žáci představovali zástupce prvorepublikové školy. O rok později jsme školu 

reprezentovali jako písmenka a vloni jsme se inspirovali zápisem do prvních tříd a převlékli 

se za šmouly. I letos už máme převleky vymyšlené a vyzýváme naše žáky, aby nás podpořili a 

zapojili se do průvodu také. Zájemci se můžou hlásit svým třídním učitelům nebo paní 

učitelce Dvořákové. Můžete se pak samozřejmě těšit na zpravodajství z průvodu. 

 

Kdo má rád Krampus show, může se přijít podívat na Bakusův průvod, kde sice neuvidí 

učitelé a žáky z 1. ZŠ TGM, ale určitě to bude i tak velmi zajímavá podívaná. 



 

4FANS 

Dne 16. -17. ledna se uskutečnila v Kongresovém 

centru v Praze akce 4 FANS.  

Vstupné bylo od 400,- Kč a VIP vstupné stálo od 1000,- Kč. 

Akce se zúčastnili například: Madbros, DenisTV, 

AtiShow, Gabrielle Hecl, Fallenka, Shopaholic Nicol a 

mnoho dalších …..    

Vše bylo rozděleno podle zájmu návštěvníka na: 

Beauty,vlogeři, streameři a let’s playeři a costplayeři. 

Akce se zúčastnil také známý streamer Fatty Pillow, 

který ale nechtěl, aby se platilo vstupné za to, aby se 

s ním mohli fanoušci setkat, tak si zařídil vlastní 

stanoviště před místem konání. 

 

 

 

 

 

 

(K. Smrčinová, K. Moserová) 



Ze Světa hudby 

†Smrt neznamená konec… 
Ve čtvrtině roku 2015, tedy 30. dubna, nás ve věku 76 let opustil významný rokenrolový 

zpěvák Ben. E. King. Interpret hitů jako ,,Stand by Me“, kterou přezpíval i John Lennon, 

nebo ,,Spanish Harlem“.   Svou pěveckou kariéru zahájil koncem 50. let jako člen kapely Five 

Crowns. Později byl členem skupiny The Drifters. Poté se vydal na sólovou dráhu. 

    

Konec roku nám přinesl legendární oběť. Dne 28. prosince 2015, čtyři dny po svých 70. 

narozeninách, podlehla rakovině velmi známá osobnost. Baskytarista, zakladatel a frontman 

britské heavymetalové kapely Motörhead, Lemmy Kilmister.  

Kapela byla založena roku 1975 a fungovala až do konce roku 2015, kdy svět přišel o 

Lemmyho. Nahrála 23 úspěšných alb. 

Nejvíc probírané úmrtí tohoto roku se pojí s datem 10. leden 2016. V tento den, obklopen 

svojí rodinou, prohrál osmnáctiměsíční boj s rakovinou velmi významný umělec David 

Bowie. Jakým zvláštním způsobem se s námi ale rozloučil, všechny naprosto udivilo. Dva 

dny před svou smrtí, tedy na jeho 69. narozeniny, vydal nové album Blackstar (o kterém 

jsme se zmínili v listopadovém čísle).  Už před třemi roky, kdy na své 66. narozeniny vydal 

po deseti letech neaktivity, zcela utajeně, nikým neočekávané album The Next Day, své 

fanoušky ohromil. A nikdo nečekal, že by tento čin mohl trumfnout. Ovšem povedlo se. 

V jedné z písní z posledního alba, a to v písni Lazarus, zpívá ,,Podívej se nahoru. Jsem 

v nebi.“, ,,Žil jsem jako král.“ Tím Nám David dal nenápadné sbohem a o dva dny později 

pokojně odešel na druhou stranu. V Brixtonu, části Londýna, kde se narodil, se den poté 

shromáždilo nad stovky lidí. Zpívali, hráli a zapalovali svíce. David Bowie za sebou zanechal 

25 studiových a velmi úspěšných alb. Ovlivnil spoustu zahraničních i českých interpretů. 

   Čest jeho památce. A čest památce všech, kteří už nejsou mezi námi. Tito a desítky 

dalších muzikantů už mezi námi nejsou a nebudou, ale jejich umění nás obklopuje dál. 

A všichni ho známe. Každý, kdo z tohoto světa odejde, za sebou něco zanechá. A my si 

ho tak můžeme navždy připomínat. Jaký byl a co pro nás udělal.†♥† 

 

(Renáta Robauschová, Michaela Třísková, Tereza Hrubá 9. A) 



Ze Světa filmu 

Muzikál aneb cesta ke štěstí 

   Třída mladých lidí z pražské konzervatoře je na letním soustředění. Tam dostává za úkol 

nazkoušet známý muzikál Starci na chmelu. A musí se jim to maximálně povést. Závisí na tom 

totiž jejich budoucí kariéra. Žáci jsou nejprve dosti znechuceni z představy, že budou muset 

předvádět českou ,,...dávno přežitou“ klasiku, ale ,,Starci“ jim nakonec při zkoušení přirostou 

k srdci a pohltí je to pravé kouzlo. Ovšem nestačí to. Stále se nechtějí spokojit s choreografií a 

snaží se přemluvit svého učitele (Roman Vojtek) k ,,moderní“ změně. Ten na tento mladistvý 

nápad ale přistoupit nechce. S tím studenti samozřejmě počítali a nehodlají se poddat. Do své 

již nacvičené choreografie přidají kroky klasického tance, ale i street dance a hip-hop. 

Vsunuli tak do svého představení mnohem více energie a modernismu, který se nám tak líbí. 

Učitel po zhlédnutí nově nacvičené choreografie na píseň Bossa Nova nadšeně souhlasí se 

změnou. 

   Termín představení se neúprosně blíží, všichni tvrdě dřou. V sázce je jejich vytoužená a 

velmi slibná kariéra, není si s čím zahrávat. Jak je ale ze životních zkušeností známo, nikdy se 

nic neobejde ani bez sebemenších potíží. Jak se s nimi studenti poperou a zvládnou vůbec své 

vystoupení? 

  Ve filmu si nemalé role zahráli: napůl Slovenka a Maďarka Vica Kerekes, již zmíněný 

úspěšný český herec Roman Vojtek, oblíbený český dabér, zpěvák a herec Martin Písařík, syn 

jednoho z nejvzácnějších českých muzikantů Vladimíra Mišíka - Adam Mišík anebo také 

oblíbený český herec a zpěvák Jiří Korn.  

Přejeme příjemnou podívanou. 

                                          
   (Lucie Pilíková, Tereza Hrubá 9. A) 

  



Jawa 350 
V roce 1973 představila továrna Jawa z Týnce nad Sázavou motocykl Jawa 350 - typ 634. 

Motor byl převzat s menšími úpravami z předchozích typů Jawa. Byl to léty osvědčený, i 

když trochu zastaralý dvoudobý vzduchem chlazený dvouválec o zdvihovém objemu 343,5 

cm³. Tento motor byl z počátku vyráběn bez odděleného mazání (Jawa - Oilmaster), takže se 

olej musel přilévat a míchat přímo do paliva. Tento model navazoval na osvědčený typ 634, 

který se těšil velké oblibě v mnoha zemích světa. Konstruktérům a technikům se podařilo 

zvýšit výkon a současně snížit hmotnost a zhospodárnit provoz. Kompresní poměr byl zvýšen 

na 10,2 : 1 a výkon na 17 kW (otevřená verze 19kW) při 5500 ot./min. Oba válce byly odlity 

z hliníku. Rám zůstal zachován dvojitý kolébkový stejně 

jako u modelu 634, dynamo bylo nahrazeno alternátorem. 

Typ 638 byl koncem osmdesátých let nahrazen modelem 

Jawa 350/632. Jednalo se o model 638 s motorem typu 634, 

ale osazený alternátorem, který na rozdíl od motoru typu 638 

netrpěl tolika konstrukčními vadami. Jawa typ 632 měla z 

důvodu hlukových norem snížený výkon motoru na 14,7 kW 

při 5250 ot./min. Počátkem 

devadesátých byla vyráběna další 

modelová řada, a to Jawa 350 typ 

640. 

(J. Tůma, J. Podojil, T. Veselý) 

 

 

  

Výkon 20k ot./min. 

Váha 155 kg 

Kroutící moment 3,0 kpm (29,4 Nm)/4250 ot./min. 

Spotřeba paliva 4 l /100 km 

Objem pal. nádrže 16,2 l 

Max. rychlost 110-120 km/hod 

Max. stoupavost 53 % 

Přední kolo drátové 18’’ 



KŘÍŽOVKA PRO NAŠE NEJMENŠÍ 

 

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

 

1. kamarád Šebestové 

2. má modrou barvu a bílou čepičku 

3. bydlí u rybníku Brčálník, který se nachází za mlhou hustou tak, že by se dala krájet 

4. kamarád Asterixe 

5. syn loupežníka Rumcajse 

6. král pekel 

7. kamarád, s kterým kočička pekla dort  

8. Co nosil kocour? 

 

(L. Pilíková, K. Lapáčková) 

  



PŘÍBĚHY OD VODY 

                                    Úhoř říční 

Potrava Žížaly, malé rybky, někdy dojde k ulovení na těsto. 

výskyt Po celé ČR. U nás jen jikernačky 

Rekord ČR 120 cm 

Doba lovu Hlavně ráno a podvečer, nejsou neobvyklé ani úlovky 
v pravé poledne, ideální počasí před bouřkou 

Anglicky Eel 

Latinsky Anguilla anguilla 

řád Holobřiší 

čeleď Úhořovití 

 

ÚHOŘ, ryba, která svým hadím 

tělem a tajemnem okolo svého 

života fascinuje lidi už od 

pradávna. Dlouhá léta se 

nevědělo, kde se tyto ryby 

rozmnožují. Teď je jasné, že 

k výtěru úhoře dochází 

v Sargasovém moři ve velkých 

hloubkách. Poté úhoří monté 

(mladí úhoři) cestují zpátky do 

našich řek. Samci neboli mlíčňáci 

zůstávají v dolním toku řek, mezi 

tím samice neboli jikernačky 

cestují až do našich řek. 

To bylo něco z života úhoře a teď už tradiční příběh. 

Je páteční podvečer, konec prázdnin, a já opět sedím na kole a mířím k mému oblíbenému místu, kde 

čekám na vysněného velkého lína. V uších mi neustále zní písnička Zelený samet od rockové skupiny 

Fantom z nedávného posvícení a za broukání refrénu ,,krásným lesům, krásným vodám´´ se prodírám 

k oblíbené tůni. Tůň je poměrně hluboká a uprostřed ní je padlý velký strom. Nahazuji žížalu těsně 

mezi potopené větve. Pruty jsou nahozeny a vychutnávám si krásu tohoto místa. Říčka se zde stáčí do 

jemné zatáčky a občas zde prolítne ledňáček. Jenom tiše doufám, že nebude o tolik úspěšnější než já. 

Záběr na sebe nedá dlouho čekat a policajt se škubavě blíží k prutu. Chvíli zaváhám, ale nakonec 

zasekávám. V tu chvíli se vlasec napnul a prut prudce ohnul. Ryba se držela u dna a škubala hlavou. 

Už jsem se viděl s pěkným línem a opřu se do prutu. Najednou se zvedne bahno s hromadou bublin a 

u hladiny se vynoří pěkný úhoř, odhadem +- 75 cm. Pak došlo na nejobtížnější část při zdolávání 

úhoře. Pokoušel jsem se rybě vyndat háček z tlamy, který vězel v horním patře. Každý, kdo někdy 

úhoře ulovil, určitě ví, o čem mluvím, tedy píšu. Potom ale přišlo to, čeho jsem se nejvíc obával. 

Úhoř se mi při zběsilých otočkách zamotal do travin u břehu a při pokusu o uvolnění jsem si sám už 



úhořem zkroucený vlasec utrhl. Ten večer už žádný záběr nepřišel, ale druhý den mě čekalo další 

překvapení. V úplně stejný čas jako předešlý den mi přišel záběr od dalšího úhoře. Ryba byla sice o 

něco menší, ale potěšila. Ten rok už jsem na tom místě žádného úhoře nechytl, ale jsem si jist, že je 

jich zde víc. 

(Filip Kolařík, Jakub Prokop) 

Anglie – zajímavá místa 
Oxford - je jedno z nejznámějších měst v Anglii. Nachází se zde nejstarší univerzita, ale také 

mnoho středních škol, kde se vzdělávají studenti z celého světa. 

Windsor Castle-je největší obydlený hrad na světě. Leží přibližně 30 km od Londýna. Dějiny 

hradu sahají až do 11. století, kdy ho založil Vilém Dobyvatel. V dnešní době slouží jako 

sídlo královny Alžběty II. Tento hrad zachycuje téměř 1000 let britské historie. 

Stonehenge-je skupina stojících kamenů na Salisburské pláni. První kameny zde byly 

vztyčeny již před 4 tisíci lety. Tato památka je na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Monument stojí na nízkém pahorku v širé planině v hrabství Wiltshire. 

Big Ben-se nachází v Londýně. Big Ben je hodinová věž Westminsterského paláce. Od roku 

1859 určuje přesný čas pro celou zemi. Oficiálně se tato věž jmenuje věž Sv. Štěpána. Hodiny 

jsou symbolem tohoto města. 

Tower Bridge-je zvedací most v Londýně. Tower Bridge je pojmenován podle blízké 

pevnosti Tower. Jeho pohyblivá mostovka mezi dvěma vysokými věžemi se v současnosti 

otevírá několikrát za den. K mostu se dostanete nejlépe procházkou podél toku Temže, 

nejbližší zastávkami metra jsou London Bridge. 

Buckinghamský Palác-je londýnským sídlem královské rodiny. V současnosti můžete v 

paláci občas zastihnout i královnu Alžbětu II., nutno však dodat, že Buckinghamský palác 

není jedinou její rezidencí - další je například Windsorský hrad nedaleko Londýna či skotský 

zámek Balmoral, kde se královna zdržuje během letních prázdnin. Palác je v létě otevřen 

veřejnosti a nabízí k prohlídce část interiérů.   

                         

 

  

(A. Bernatíková)  



  

S Petrem Pribináčkem 

         

PALAČINKY Z PET LAHVE 

  

 

Ingredience: 

 8 lžic polohrubé mouky 

2 hrnky mléka  

2 vejce špetka soli 

 

Postup: Vezmeme prázdnou PET lahev a trychtýřem  do ní nasypeme/nalijeme všechny 

suroviny. Zavřeme a místo míchání metličkou pořádně protřepeme. Těsto je během chvíle 

hotové a na pánev dávkujeme přímo z lahve. 

 

Hotovou palačinku potíráme oblíbenými surovinami (lískooříškový krém, nutella, marmeláda, 

jogurt ….) a poklademe plátky banánu či jiného ovoce. Zabalíme a můžeme podávat. 

 
(E. Reindlová, E. Jedličková) 

 
 



Vtipy 
Proč žijí žraloci ve slané vodě? Protože v pepřové by slzeli. 

  

Paní učitelka se ptá třídy: „Proč stojí Socha Svobody v newyorském přístavu, Pepíčku?“ 

„Protože si nemůže sednout!“ 

 

Proč nosí krávy zvony? Protože jim nefungují rohy! 

 

Ve škole dojde na zkoušení zájmen: „Pepíčku, řekni nám příklad tří zájmen?“ vybízí učitelka. 

„Co? Kdo? Já?“ 

 

Víte, proč potřebuje učitelka hudby žebřík? Aby dosáhla na nejvyšší noty. 

 

Žáci zírají na mapu a nedávají pozor. "Co tam stále máte?" ptá se učitelka. Hlásí se Jirka: 

„Nedaleko od Trenčína sedí moucha." 

 

Jirkovi se v žákovské knížce objeví poznámka: Váš syn nemá žádné znalosti. 

Otec připíše: Proto chodí do školy. 

 

Ve škole vysvětluje paní učitelka dětem, jaký je rozdíl mezi nehodou a neštěstím. Pepíček se 

přihlásí a řekne: "Když ztratím žákovskou knížku, je to nehoda, když jí najde tatínek, je to 

neštěstí.“ 

 
(Petr Pilnáček, Martin Smrt) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trocha anglického humoru 

 


