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ÚVODNÍ
SLOVO
„ N o v o r o č n í“
Milí čtenáři,
Máme tu nový rok 2014 a s ním i nové, už čtvrté číslo Tamsemníku, tak si ho plnými doušky
vychutnejte. Jménem celé redakce vám přejeme jen to nejlepší! Nechť je tento rok dle
vašeho gusta . Stejně jako nový rok i Tamsemník může být ku obrazu vašemu. Tak se
nebojte a napište nám, „co byste rádi“ na náš mail. Můžete také využít schránku v klubovně
nebo osobně prokonzultovat danou věc s jedním z redaktorů.
Lenka a Klíště
PS: Upřímné gratulace ke krásným vysvědčením! Není-li krásné, nezoufejte. Známky si opravíte,
pokud se nebudete „flákat“. A to nebudete, protože víte, že učení se vyplatí! ;)

Co najdete v tomto čísle?
INFOUN HLÁSÍ!

Otestujete si, jak
dobře znáte písničky
zpívané na Sportíku.

Dozvíte se, jak
pokračuje komix.

Přečtete si o našem výherci
Miss žabky Sportíka!

Připomenete si, co
se dělo na výpravě.

Naučíte se, jak si udělat
rybičku na kolíčku.

Info rychle a zběsile!
INFOUN HLÁSÍ!


Vánoční výprava ve Vraném

Ježíšek byl velmi štědrý a žaludky moc
malé…


Vánoční schůzka

Potěšili jsme zvířátka nejen pěním
koled za veselého prskání prskavek, ale
i spoustou ňamek na stromku!

CHCEŠ VYHRÁT bodování jednotlivců
a zapsat se tak do historie oddílu a
ještě dostat odměnu?
! SBÍREJ BODY !

Za co je získáš?



Nová členka- Julča ! 



Lednová výprava
Jakýsi troufalý tým „drsných
masek“ soutěžící též v perlolovecké
soutěži nás vyzval na souboj. Chtěli
zjistit, kdo z nás je lepší. Jak to
dopadlo? To už píše Kasička na
následující stránce 

 Účast na schůzkách,
výpravách
 Soutěže a různé hry
 Příspěvky do Tamsemníku
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Jen ti NEJLEPŠÍ zvítězí!
INFOUN KASIČKA HLÁSÍ
17.1. Pátek

CÍL VÝPRAVY:
Dokázat oddílu Drsné masky, že jsme lepší!

VÝPRAVY SE ÚČASTNILI:




Vedoucí: Lenka, Prófa, Pavel, Jóžin
Děti: Mates, Kasi, Milda, Jáchym, Quida
Medvíďata: Koudy, Agent, Klíště, Vašek

V 17:00 se všichni Sportíci sešli u Billy. Po chvíli
jsme vyrazili na tramvaj. Chvíli jsme jeli tramvají, a
pak přestoupili na vlak. Jeli jsme do Chlumce, tam
jsme přestoupili na vlak a jeli až do Martinic. Tam
jsme přestoupili na vlak do Jilemnic. Chvíli jsme
pak šli městem, a pak jsme dorazili do skautské
ubytovny. Ubytovali jsme se, a pak večer si malé
děti vyprávěly černé historky.

18.1. Sobota
Ráno jsme měli k snídani chleba s marmeládou a májkou.
Dopoledne jsme chodili po městě a dozvídali se
informace, které nám měly pomoc v hledání kešky.
K obědu (vařili vlci) jsme měli buřtguláš. Odpoledne
jsme měli hledat kešku, ale nenašli jsme jí (Večeři vařila
vydra ..pozn.red.). Pak jsme měli volno. Malé děti hrály
s Prófou polštářovou bitvu. Pak se vyhlásil (jako v TV)
výherce soutěže o Miss Žabku (vyhrála Kasi). Najednou
nám někdo přitiskl papír na okno. (zbytek soboty bude
redakčně dopsán z důvodu vymizení originálního textu, za což se omlouvám). Šlo o
jednoho z členů Drsných masek. Měli jsme se dostavit na náměstí, kde
proběhne vyhlášení. Setkání bylo trochu strašidelné dík potemnělému městu
a soupeřům s bílou maskou na obličeji. Výsledek „souboje“ vyšel
nerozhodně. Hodnotil se totiž nález kešky a úspěšnost ve hře Pexeso. My
jsme v Pexesu byli lepší, ale drsné masky našli kešku, což my ne. Skóre
1:1 nakonec rozhodl běh okolo náměstí. Kdo bude první, vyhraje. I
přes opakování běhu se Drsné masky rozhodly znovu podvádět,
takže vítězství bylo naše. Masky naštvaně odešly a my jsme
cestou zpět oslavili výhru natočením pár legračních videí, které
můžete shlédnout na facebookovských stránkách oddílu Sportík.
19.1. Neděle
Ráno jsme měli pekelníkovy tousty a májku. Dlouho jsme nic
kromě balení a uklízení nedělali. K obědu byly špagety (vařily Lišky
..pozn.red.)Pak jsme museli spěchat, abychom všechno stihli. Pak
jsme jeli domů.

Kasička
(Cestou na vlak jsme se stavili v parku, kde jsme minulý den neúspěšně hledali kešku.
Díky správně vypočítaným souřadnicím byla keška nakonec úspěšně odlovena! ..Pozn.red.:))
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Miss žabka Sportíka
INFOUN HLÁSÍ
A je to tu! Známe vítěze! Pro ty co neví, ve 2. čísle tamsemníku byla vyhlášená soutěž o nejlepší
žabku Sportíka a soutěžilo se o hodnotné ceny. Účast sice nebyla nijak hojná, ale přesto jsme měli
z čeho vybírat. I tak pevně doufám, že v další soutěži se vás sejde víc. Teď už ale poprosím fanfáry (tramtadadááá) – a vítězem této soutěže se stává… KASIČKA!
Gratulujeme! A vy se teď můžete podívat, co kasička vyhrála a s čím vlastně vyhrála s pěknou žabičkou a s jejím životním příběhem, který všechny z redakce naprosto uchvátil.

Osobnost
Jméno: Elvíra von Sheyová
Věk: 18 žabích let (19 lidských let)
Země původu: Kanada
Povolání: cestovatel
Povaha: vtipná, optimista, sportovní, trochu
magor
Koníčky: sport, hudba, móda, umění
(především fotografické), turistika
Nejoblíbenější zvíře: vlk
Nejoblíbenější barva: zelená, oranžová
Nejoblíbenější kamarádka: Sandra Becková
Nejoblíbenější země: Kanada
Životní přání: vyhrát olympiádu v běhu (ve svém volném čase to moc žabek neumí), procestovat celý
svět

Životopis
Samozřejmě to začalo, když se Elvíra narodila, ale
budu vám vyprávět o jejích cestách. Všechno to začalo, když
Elvíru vzali do cestovní kanceláře Setis Android. Měla cestovat
a fotit památky a přírodní zajímavosti.
Na první cestu se vypravila do Tajmahalu. Když
s ostatními žabkami dorazila na místo, žabí průvodce tvrdil, že
prý už je po zavírací době, takže budou mít budovu celou pro
sebe. Elvíra šla první. Obdivovala krásy této památky, když
v tu chvíli uslyšela kroky. Bála se a nevěděla, co má dělat. Ve
strachu se rychle schovala a čekala, kdo přijde. Když kroky
zabočily, Elvíra uviděla malou holčičku, která volala: „Mami,
mami!“
Elvíra vyskočila a skákala k východu, holčička za ní, a
když vyšly ven, holčička začala křičet: „Děkuju, děkuju,
děkuju!“ a odběhla. Elvíra viděla, jak k ní běží osoby a objímají
jí. Když Elvíra dokončila svou práci, jela zpět do Setis Android
(cestovní kanceláře).
Než půjdeme k dalším cestám, řeknu vám přesněji, co
je to Setis Android alias žabí cestovní kancelář. Vznikl proto, aby mohly žáby cestovat a to tak, že se
usadí někde v letadle a na určitém místě vyskočí se svými padáčky.
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Elvířina druhá cesta vedla do Angkorvatu, staré Khaédské civilizace. Když dorazili na místo,
přišlo jim divné, že tam nikdo není. Ještě dvě hodiny měla být památka přístupná. Elvíra se o to moc
nezajímala a šla dovnitř. Potom co Elvíra odešla si její nejlepší kamarádka Sandra Becková (která s ní
samozřejmě cestovala) všimla plakátu:

Zákaz vstupu!
Nebezpečný Levhart obláčkový.

Ohrožení života!

Sandra zakřičela: „Elvíro, vrať se!“ a v tu chvíli se ozvalo ááááááááá a potom znova áááááááááááá.
Elvíra vyběhla z chrámu. Za ní běžel levhart a dost to vypadalo jako by jí chtěl sežrat. Sandra skočila
na levharta a plivla mu na kůži. Levhart se za ní začal točit, což znamená, že se „honil za ocas“.
Levhart začal být tak zmatený, že radši utekl. Nakonec to dobře dopadlo, dokončily práci a odjely.
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Žabí Rodokmen
Lyra von Sheyová + Andrej von Shey
=
Adam von Shey + Eva von Shey

=
Ambrož von Shey + Radana von Sheyová
=
Lýdie von Sheyová + Daniel von Shey

=
Miloslav von Shey + Ester von Sheyová
=
David von Shey + Elvíra von Sheyová

Malý rozhovor s Kasičkou
Kasička byla výhrou nadšená a my jsme jí malinko vyzpovídali. Celé Její dílo bylo vymyšlené
samovolně. Prý to kasičku jen tak napadlo. My si myslíme,
že její žabka je majitelce velmi podobná, protože sama Kasi
nám řekla, že ráda objevuje nové věci, jako například různé
experimenty, gurmánské speciality, nebo sporty. Mají jednu
společnou oblíbenou barvu – zelenou a společné oblíbené
zvíře – vlka.
Ale to není jediné oblíbené zvíře, které Kasička má.
Sama nám řekla: „Mám ještě druhý, třetí, čtvrtý a pátý.
Druhý je prase, třetí je panda a gepard, čtvrtá je veverka a
outloň váhavý – to je taková opička a pátý je slon a žába.“ A
víte proč má většinu z nich ráda? Přece protože jsou
rozkošní. Ale ne všechny má v oblibě kvůli tomu: „Geparda
ne, obdivuju jeho rychlost a slona protože je obří.“
I přesto, že Kasi vyhrála soutěž, necítí se býti
slavnou. Není ani skromná. Sama o sobě tvrdí, že je něco
mezi tím. Ostatní doplnili, že je prostě Kasička .
Poslední otázka byla, co si myslí o klíšťatech. A její
Odpověď? „Myslím si o klíšťatech, že někdy jsou to mrchy
ale možná by se nemusely zabíjet.“

Klíště
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Věd ěli jst e, že ...
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA


Když udeříte hlavou do zdi, vydáte 150 kalorií.



Když budete hlasitě křičet 8 let, 7 měsíců a 6
dnů, vyvinete tolik zvukové energie, která by
stačila k uvaření šálku kávy



Město, které se jmenuje Řím, leží na každém
kontinentě.



Obyčejnou tužkou se dá napsat čára dlouhá až
60 km.


Walt Disney (autor Mickeyho Mouse) se bál myší.



V Austrálii žije dvakrát víc klokanů než lidí.



V roce 2080 bude na Zemi žít 15 miliard lidí.



Elektrické křeslo vymyslel zubař.



Otisk jazyka je stejně jedinečný jako otisk prstu.



Mravenec unese 50x víc, než sám váží, postrčí
30x větší břemeno, a když se otráví nějakým
jedem, padá vždycky na pravou stranu.



Lední medvědi jsou většinou leváci.



Sloni jsou jediní savci, kteří neumějí skákat.



Hlemýžď může spát tři roky.



Šváb může žít devět dnů bez hlavy.



Krokodýli nemohou vyplazovat jazyk.



Světle modrou barvu na květinách vidí jediný
pták – sova.



Kdyby měla panenka Barbie lidské
rozměry, její míry by dosahovaly 98
– 58 – 93 a měřila by 210 cm.



Med je jediná potravina, která se
nekazí. Během vykopávek u
egyptských pyramid bylo nalezeno
několik soudků se zbytky medu,
který bylo možné konzumovat.

Puntík
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Rybičky - Kolíčky
SPORTÍK ŠIKULA
Vyrobte si z obyčejného kolíčku na prádlo
krásnou ozdobu. Stačí k tomu kolíček, lepidlo,
papír a pastelky.

Puntík

VESELE NEBO TĚ KYSELE
MURPHYHO ZÁKON

Chuck Norris rychleji sedí, než
ty běžíš!

Rozdíl mezi pořádkem a nepořádkem
tkví v tom, že pořádek je vlastně jen
organizovaný chaos.

Chuck Norris umí mluvit
Braillovým písmem.

Wikipedie: "Já vím všechno!"
Google: "Najdu všechno!"
Facebook: "Já znám všechny."
Internet: "Beze mě jste v háji!"
Elektřina: "Tak se uklidníme jo?!"
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Proč nemůže šnek utíkat?
...Protože by mu vlály oči.
POSLEDNÍ VĚTY PŘED SMRTÍ:
- Ale neboj, Yetti neexistuje.
- Klídek, na takovou vzdálenost netrefí
ani slona.
- Tak takhle se drží škorpión!
- Sakra bouřka. Pojď, schováme se
pod ten smrk.
- Neblázni, vlci se lidí bojí.
- Jen přes mou mrtvolu!!!
- To by byla blbá náhoda, kdyby
zrovna s námi ta centrifuga spadla.

Typy na zpestření prázdnin:

Songmaster
LUŠTĚNSTVO

 FESTIVAL VĚDY

Doplň správně chybějící slova v téhle písničce,
kterou na Sportíku často hrajeme. 

V obchodním centru Šestka od 24. ledna
do 16. února 2014 naleznou malí i velcí
zvídavci odpovědi na spousty otázek.

Hoja hoj

 STRAŠIDLA NA ZÁMKU!

Chceš-li na světe býti ____________,
zvol si __________ ze všech řemesel.
Chceš-li okouzlit _________ nevinnou
staň se __________ staň se hrdinou,

(18. 1. 9:00 - 6.4. 2014 17:00)
…Na Chvalské tvrzi 857, Praha 20…
Na Chvaltském zámku se usídlilo kočovné
Muzeum strašidel, ale i hodní skřítci a víly.

R:Hoja hoj, hoja hoj,
v ________ máme zastání,
hoja hoj, hoja hoj,
Bůh nás __________.
Hoja hoj, hoja hoj,
___________ a palcáty
hoja hoj, hoja hoj,
__________ vokatý!

 VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Piruetky či vývrtky nebo lážoplážo jízda?
Tak i tak, bruslení je legrace. Hlavně díky
nebruslařům jako já, kteří svými držkopády
baví celé kluziště ;). Pár míst, kde si můžete
zabruslit:
-

Rány na _________ máš-li ve vínku
nesmíš zaváhat ani ___________,
_________ až přilbu tvojí pozlatí
stal ses ________ tím, co se neztratí.

Ovocný trh
Na Františku
OC Galerie Harfa
Sportovní areál Gutovka

Vicena:http://www.kudyznudy.cz/Aktualit
y/Uzijte-si-ledni-brusleni-v-Praze!.aspx

R:Hoja hoj, hoja hoj…

Klíště
8

Halo?
KOMIX

Naty

