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ÚVODNÍ
SLOVO
ŠÉFREDAKTORŮ
Jak jste si jistě všimli, držíte v
rukou 0. informační číslo
Sportíkovského Tamsemníku.
Co to vlastně je? Proč jsme
to dostali? Co s tím máme
dělat?
Jsou to skvělé dotazy.
Sportíkovský Tamsemník je
oddílový časopis, který vznikl
proto, aby každý sportík měl
přehled o dění v oddíle (někdy
se „holt“ stane, že nemůžou
všichni dorazit na schůzku
nebo výpravu), aby se naučil
něčemu novému nebo naopak
prověřil své znalosti dávno
nabité, aby se dozvěděl věci
nové nejen ze světa Sportíka a
aby pokračovala přerušená
tradice Sportíkovských (Gorových) novin. To jest zhruba
důvod vzniku Tamsemníku.
Ale není ani tak důležité, jak
noviny vznikly, hlavní je, čím
vám budou prospěšné. Jak už
bylo psáno, budete mít
přehled. Něco nového se
dozvíte, naučíte. Budete moci
zveřejnit své výtvory a
pochlubit se tak svým umem
ostatním Sportíkům. A v neposlední řadě budete mít
materiál na podpal, na podložení kývajícího se stolu, na
zabalení výrobků z keramiky
nebo babiččina vzácného
porcelánu … je toho spousta!
Každému čtenáři se ale dobře
radí, ať si čísla schovává, je
dost možné, že se mu někdy
budou hodit :) A my se
budeme se snažit, abyste měli
každý měsíc nové číslo v
rukou.

Vězte, že kdo ví, VÍ!
INFOUN HLÁSÍ!
Kdo, kde, s kým, jak, co, vyprávění očitých svědků, nejdůležitější dění v
oddíle za poslední měsíc. To všechno bude v této rubrice! Žádné jiné
noviny vám nepřinesou tolik aktuálních informací z našeho oddílu jako
SPORTÍKŮV Tamsemník!
Někteří z vás určitě nemají možnost chodit pravidelně na schůzky nebo
jezdit každý měsíc na výpravy. Nebo jste rodiče, kteří nemají tušení, co
se v oddíle děje, čím prochází vaše dítko. Každý měsíc vám Tamsemník
dá možnost být v obraze! Dočtete se o tom, co se děje na schůzkách a
výpravách. Budete mít přehled, která družinka vítězí,a která za
ostatními zaostává... A na co se můžete těšit v prvním čísle? Je pro vás
připravován report z tábora! Co sportíci řešili na táboře? Jaké bylo
nejkurióznější zranění? Proč byl tábor tak vychvalován? A jak se cítí
letošní vítězové a naopak jak snášejí své umístění poražení? To
všechno se dozvíte už v příštím čísle!

Lenka
Světoběžníku, teď něco pro tebe!
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA
Samosebou je velmi důležité vědět, co se děje ve Sportíku a šetření
vašeho času tím, že z vás díky naším reportům z výprav nemusí rodiče
dolovat, co se vlastně dělo, dění v našem oddíle je však jen zlomkem
toho, co se děje v celém širém světě, a tak vás v Tamsemníku budeme
vždy informovat o těch nejdůležitějších událostech. Už nebudete
muset být nervózní, když se vás nikdo zeptá, jak dopadly letní
olympijské hry nebo, co nového objevili američtí vědci. Nemusíte již
smutnit nad tím, že nerozumíte pojmům v televizních novinách, v této
rubrice bude vše zjednodušeno, abyste si nemuseli lámat hlavičky
(případně nějaké cizí slovo dole pod textem přeložím a vy si tak
obohatíte svůj slovník).

Vašek
Opraš neurony! Jde se přemýšlet…
NAUČNÝ KOUTEK
Protože ve Sportíku dramaticky klesá počet lidí, kteří zvládnou rozluštit
morseovku, nebo jinou jednoduchou šifru, uvázat pár uzlů nebo další
podobné věci, bude v každém čísle Sportíkova Tamsemníku článek, kde
si pokaždé řekneme něco o nějaké nové šifře, uzlu, nebo více či méně
známém druhu stromu nebo kytky. Občas se tu může objevit i soutěž,
která prověří, jak moc jste si zapamatovali z předchozích čísel, a na
vylosovaného vítěze bude čekat sladká odměna :)

Puntík

Klíště, Háňa
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Chvilka slávy pro každého
UMĚLECKÁ TVORBA
mohlo zvěčnit ve Sportíkovských
novinách (nemělo by to zase být
moc velký, popřípadě dlouhý, aby
se nám to tam vešlo) Na vaše
výtvory bude během schůzky připravena schránka, kam je můžete
házet.

Ve sportíkovských řadách se
určitě najde spousta umělců, a
proto pro ně bude v Tamsemníku vymezeno nějaké místo pro
jejich úžasná díla. Můžete psát
básničky, příběhy, ale taky třeba
kreslit. Prostě cokoliv, co by se

Klíště
Být či nebýt, toť otázka…
TAMSEMNÍKŮV OTAZNÍK
Kdo ví, co víš, vědět co víš, vím, co víš, ale ty nevíš co vím já,
kdybys věděl/a co vím já, věděl/a bys co já vím a kdybych já
věděla, že ty víš, co já vím a ty bys věděl/a, že já vím, co ty víš,
věděli bychom, že víme, že víme, pak bychom mohli vědět, že
víme, že ten druhý ví, že ví to, co ví ... věděli bychom nakonec, že
vůbec něco víme?
Máte někdy také přemýšlivou? Napadají vás otázky, na které
neznáte odpověď? Jste ve svých úvahách zmateni nebo dokonce
zamotání a potřebujete vymotat? Nebo vás sužuje dotaz, na který
potřebujete znát odpověď, ale bojíte se kohokoli zeptat?
Potřebujete poradit? Ať máte jakoukoli otázku, bude
zodpovězena! Nemusíte se bát, pokud chcete, jednoduše zůstaňte
v anonymitě. Během, před nebo po schůzkách budete mít
možnost své sepsané otázky vhodit do schránky Tamsemníku. Ty
pak budou vyloveny a zodpovězeny.

Lenka
Tvořím, tvoříš, tvoříme
SPORTÍK ŠIKULA
Pokud má někdo nápad na něco, co by se
chtěl naučit nebo se o to podělit s
ostatními, stačí napsat do schránky nebo
to říct přímo redakci.

V této rubrice si přijdou na své všichni
tvořiví jedinci, kteří by se rádi naučili něco
nového. Budou zde návody na náramky z
bavlnek, origami, a další vyráběcí práce.

Puntík
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Nudíváš se při cestě vznášedlem?
LUŠTĚNSTVO
Tamsemník ti může zkrátit dlouhou chvíli
při čekání na zastávce, dlouhou jízdu v
autobuse, tramvaji, letadle, vznášedle,
mezihvězdné lodi,... Všude, kde se budeš
cítit, jako by na tebe lezla nuda, stačí
vytáhnout z kapsy Tamsemník, nalistovat
na luštěnstvo a máš vyhráno (někdy i
doslova ;)) !

Co to vidí očko mé modravé? Jsi to ty? Ty,
co rád luštíš a šustíš a všelijak a všemožně
si rád namáháš své závity mozkové? Tak
tohle bude část Tamsemníku, která tě
určitě potěší! Budeš tu mít k dispozici
všemožné luštící výmysly, které jsou jako
stvořené pro ty co si rádi zapřemýšlí.
Člověk ale nemusí být křížovkový nebo
sudokový nebo jinak luštěnkový nadšenec.

Koudy
(S)Mějte se hezky!
VESELE NEBO TĚ KYSELE
Přéééésně tak! Protože se do Infouna to nejlepší z výprav
a schůzek nenacpe, budeme vás v téhle rubrice zasypávat
nejnovějším hláškami. Nejúchylnější, nejpopulárnější,
nejvlezlejší, nejotravnější, nejmilejší,... zkrátka ty “NEJ”
hlášky budou tu! Žádná nám neunikne. A to není
všechno! Protože vás máme rádi a přejeme vám jen to
nejlepší, budou zde pro vaši potěchu i nějaké vtípky. Říká
se, že smích prodlužuje život. A přece jen..., veselo být
musí. Jak se praví v jednom pořekadle: “Vesele jen
vesele, život musíš brát, když se tváříš kysele, kdo tě má
mít rád?”.

Koudy
Co se děje?
KOMIX

Háňa
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Schránka Tamsemníku
zvěčněn, jednoduše se nepodepiš. Můžeš
také do schránky hodit i otázku, připomínku nebo přání, které nechceš, aby bylo
v novinách. Ale musíš to tam
napsat. Do schránky se nesmí
házet nic, co není papír. Najde-li
se tam nějaký odpadek, něco, co
tam nepatří a co by tam slušný
člověk nikdy nedal, bude autor
nepořádku krutě potrestán!
Nepřizná-li se, budou krutě
potrestáni všichni Sportíci, co
byli na schůzce! K takovému potrestání,
ale určitě nedojde, protože mezi Sportíky
nikdo zlého smýšlení není. Shrňme si to.
Do schránky můžeš dát cokoli, co máš na
srdci. Máš na to čas v průběhu schůzky.
Ovšem v rámci slušnosti. Neměl bys
narušit program na schůzce.

Schránka? Schránka Tamsemníku. Bylo o
ní psáno v nejednom z článků. Co je ta
tajemná věc? Jak funguje? K čemu je? A
proč je? Nebojte, vše
bude
zodpovězeno.
Schránka Tamsemníku
je velmi užitečná a
praktická věc. Jde o
jakýsi dutý několikastranný objekt, který
vám bude každou
schůzku k dispozici. Na
schůzkách tak máte možnost vložit do již
zmíněného dutého objektu neboli schránky svůj příspěvek pro Tamsemník. Jestli
půjde o zodpovězenou soutěž, nebo příspěvek do nějaké rubriky, to bude jen na
tobě. Stejně tak se můžeš rozhodnout,
jestli chceš, aby se vědělo, že příspěvek je
tvůj. Pokud nechceš být pod příspěvkem

Lenka

e-mail na redakci: redakce@sportici.info
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