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ČASOPIS, KTERÝ V DĚTSKÉM ODDÍLU SPORTÍK NEMÁ KONKURENCI!
(A ne, není to jen proto, že je to jediný plátek, který u nás vychází… Je to přece protože… prostě proto.)

Jak vypadá koncentrované
táborové štěstí?
Takto!

ŠPINAVÉ DÍTĚ = ŠŤASTNÉ DÍTĚ
0
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SLOVO ÚVODEM

Krásný dobrý den vážení čtenáři,
radujte se veselte se, nové číslo
Tamsemníka je na světě! Po delší odmlce
Vás čeká nová porce sportíkovského
počteníčka a s radostí musím dodat, že
mnoho ze slov je z dílen právě vás Sportíků.
Tímto chci autorům poděkovat a doufám, že
v přispívání do tohoto plátku budou
pokračovat a že se snad i další přidají.
Neboť rozmanitost čtiva jistě bude
čtenářsky atraktivnější než… em… žádné
čtivo.

Doufám, že jste si po táboře zbytek
prázdnin hezky užili a načerpali dost sil do
nového školního roku. Čeká nás totiž
spousta her, výprav za dobrodružstvím a
určitě zas pěkný kopec srandy. A hned pro
začátek pěkná lahůdka – Sraz oddílů 2017!

Na táboře mě někteří z vás mile
překvapili svým nadšeným přispíváním do
Ankh-Morpork Times. Vzbudilo to ve mně
naději, že Tamsemník neupadne
v propadliště dějin a naše ochablá redakce
získá čerstvé síly. Tak jsem na letošní díly
zvědavá. 😊

Už se těšíte?
Lenka

OBSAH
Úvod
- Úvodní slovo…………….……….……………1
-

Obsah……………………….…….………...……1

-

Nástěnka………………..………………………2

Z tábora
- Prasečnicové koledy……………………...…3

Rozhovor – Maxí rozhovor…………………..…….....…7
Aktuálně
- Kdo vyhrál tábor? …………………......…..…..…8
-

K slavnostnímu ohni……..……........….……..…9

Poradna Péti a Mates…………………..…………….…10
Kreativno – Papírový létající drak…….…..….……11

-

Rudá hvězda nad Ankh-Morporkem.…4

-

Den bláznů………………...…………………5-4

Luštěnstvo – Křížovka……………………….……...…12

-

Hádej, kdo to je? …………………...…………6

Okénko do historie

-

Trocha poezie……………………………..……7

-

1

…aneb počtěme si v starých oddílových
novinách…….........…………………………..……..13

NÁSTĚNKA
Budoucí akce

Hledá se…
…majitel věcí ztracených.

Co nás čeká a nemine? Na co se těšit? Se
mrkněte. Je toho kopa!
S P O R T Í C I:
21. 9. 2017 RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
(od 19:00 v klubovně)
22. - 24.9. 2017 Sraz oddílů 2017
27. - 29.10. 2017 Říjnová výprava
16. - 19. 11. 2017 Listopadovka
15. - 17. 12. 2017 Vánočka
(společná s Dráčaty)
21. 12. 2017 Vánoční schůzka
(společná s Dráčaty, i pro rodiče a kamarády)
13. 1. 2018 Lednodenka
3. - 10. 2. 2018 Hory
...
30. 3. - 2. 4. 2018 Velikonočka
27. - 29. 4. 2018 Dubnová výprava
18. - 20. 5.2018 Květnová výprava
8. - 10. 6. 2018 Lodičky
15. 7. - 4. 8. 2018 Táááábor 😊

V klubovně se opět nakupilo
množství věcí v ztrátách a nálezech.
Mrkni se po schůzce, jestli některá
z nich není tvoje. Co se neudá bude
vyhozeno nebo propadne v službu
oddílu.

…redaktor/ka Tamsemníka.
Baví tě psát, kreslit či jinak
tvořit a rád se o to podělíš
s ostatními? Tak právě tebe
potřebujeme! Přidej se
k Tamsemníkovským pisatelům,
pomoz nám s jeho zvícečasněním a
třeba se staň i jeho redaktorem!

Jak přispět do
Tamsemníku?
Své dílo můžeš:
- dát vedoucímu (na schůzce,
výpravě, či jiné akci)

D R Á Č A T A:
21. 9. 2017 RODIČOVSKÁ SCHŮZKA
(od 17:00 v klubovně)
7. 10. 2017 První výprava
11. 11. Listopadová výprava
15. - 17. 12. 2017 Vánočka
(společná se Sportíky)
21. 12. 2017 Vánoční schůzka
(společná se Sportíky, i pro rodiče a
kamarády)
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-

dát do Pytle nářků a pochval,
nápadů a příspěvků, který
visí v klubovně.

-

poslat na mail redakce
(redakce@sportici.info)
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VYDŘÍ KOLEDA

PRASEČNICOVÉ
KOLEDY

(na melodii Plíhalovy univerzální melodie)
D
Emi
D A7 D
Otec prasátek se svými prasátky,
oblétají Zeměplochu na svátky.
A
A7
A A7 A
Ty svátky se jmenují Prasečnice,
D
Emi
D A7 D
můžeš při nich papat sladké lékořice.
Dlabal, Klekták, Kořenáč a Rypoun,
nemyslí si, že ňáký z nich je zloun.
Všichni jsou to fakt dobráci od kosti,
přinášejí do života radosti.
Prasečnicový stromek si zdobíme,
hodně se při tom o krásu snažíme.
Zdobíme ho barevnými šiškami.
Zdobíme my Vydry, Vlci s Liškami.
Otec prasátek je moc hodný pán,
po většinu roku je nezaměstnán.
Na průsečnice se moc těšíme
a takhle tuto písničku končíme.

Sportíci letos se svým tvořivým
duchem na táboře opět nezaháleli.
Podívejte se, co stvořili za díla na
počest Otce prasátek a blížících se
Prasečnicových svátků.

OTEC PRASÁTEK
(na melodii písně Otec Abrahám)
CG
Otec prasátek měl sedm prasátek,
sedm prasátek měl Otec prasátek.
Oni nejedli (hej!)
jenom slintali (hej!)
přitom takhle chrochtali:
1. Kopýtko (ruka) – pravé, levé
2. Kejta (noha) – pravá, levá
3. Slanina (rameno) – pravá, levá
4. Oko – pravé, levé
5. Rypák (nos)
6. Hlava
7. Jazyk
8. Ocásek

VLČÍ KOLEDA
(na melodii písničky Rolničky, rolničky)
1. Sláva už je sníh,
prase na saních,
oni kvičí,
my řveme,
jenom táta spí.
Ten krásný čas Prasečnic
už se nám blíží.

LIŠČÍ KOLEDA
Zase přišly prasátka,
už se těší robátka.
Prasátka však netuší,
že si slintaj za uši.
Prasátka jsou slintové,
srdce maj však zlatavé.
Zapřáhnutí za saně,
vozí dárky ve vaně.
Hodný stařík dárky nosí
a zlobivé děti kosí.
Avšak my jsme hodné děti,
stařík už k nám z dáli letí.
A tímto naší písničku končíme
a s vámi všemi se dnes loučíme.

R: Prasátka, prasátka, máme rádi je.
Oni jsou tak růžoví, milujeme je.
Dlabal, Klekták, Kořenáč a taky Rypoun,
oni vozí dárečky pro naší milou.
2. Otec všech prasat
jede na sáňkách
všechny naše dárečky
doveze nám rád.
Starý dobrý táta náš
jede za náma.
R:
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!!RUDÁ HVĚZDA NAD ANKH-MORPORKEM!!
ZKÁZA NEBO SPÁSA?!
Nějak takhle mohly být zdobeny obálky Ankhmorporských novin po jednom dramatickém večeru, kdy se
nad městem objevila bez varování zářící rudá hvězda.
Ve městě propukla panika. Hned co obyvatelé uznali, že
probíhající panika již dostatečně dokreslila vážnost situace,
nechali se okřiknout a utišit máginí. Což pravděpodobně zklamalo
redaktorku zdejších novin, neboť už si začala předepisovat
katastrofické titulky do zítřejšího vydání. Něco ve smyslu „Noční
hysterické běsnění v Ankh-morporku“ nebo „Rabování v záři rudé
hvězdy!“ Dostaly se k nám její zápisky o teoriích vyplašených
Ankh-morporčanů ohledně otázky, co je rudá hvězda zač. Vy si je
nyní můžete přečíst!
Ufo! Obří rajče! Katastrofa! Mimoplošané! Jiná galaxie! Oko, co se dívá! Nějaký průchod! Upíři!
Umřeme!
(V zápiscích toho bylo ještě mnoho, ale víc naše redakce z těch redaktorčiných klikyháků prostě nevytáhla….)

Lenka
Z TÁBORA

26. července jsme měli ke snídani chleba
s rybičkovou pomazánkou a pak jsme se začali
hádat, jestli je Zeměplocha kulatá nebo placatá.
Žužulína se naštvala, sebrala mágovi hůl a
hodila ji na zem! Žužulína, Koudy, Agent,
Puntík, Pavel, Jožin, Lenka a Denča najednou
jakoby usli. Chtěli jsme je probudit, ale nešlo to
potom se probudili. Všichni se chovali divně.
Žužulína říkala, že je chceme zabít, tak jsme ji
utěšovali (já, Týna, Ivet, Jéňa a někdy Milan) a
snažili ji uklidnit. Dovedli jsme ji k ohni a mág
je odčaroval.

Oblíbený den nejen mezi
dětmi, ale i vedoucími. Co
by na něj řekla případná
kontrola z MŠMT nevím…

Žůžu bouchla mágovou holí á všichni najednou
usnuli. Pak smeje probudili a najednou se
probudily a začalise chovat jako blázni. Terka
se chovala jako harpuna. Pořád do nás
narážela. A pořád dělala vžum a bobovala na
kopci a nakonec smeje dostali k ohni a tam mág
je probudil a vůbec nic si nepamatovali.
Kamča

Na štěstí 😊
Poly
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Nyntalis nebo Mintalis nebo nintalis nebo
mintali, už si to nepamatuji. Všichni řekli svoje
slovo. Když zaznělo jejich číslo. Když kouzlo
zapůsobilo Koudy si sundal pláštěnku, knír a
čepec. Odešel pryč.

Dne 26. července přes snídani se občané města
Ankh-Morpork hádali o tom, jestli je
Zeměplocha kulatá nebo plochá. Žužulína
sebrala mágovi hůl a klepla s ní o zem a v tom
všichni omdleli. Potom jsme se postupně začali
budit. A já vám povím o tom, co dělala po
probuzení Lenka. Vzala si dva klacky, z kterých
udělala kříž. Na ostatní poblázněné občany
Ankh-Morporku křičela, že jsou to satani, a že
se blíží apokalypsa – konec světa. Vyjímkou
byla ovšem Denča. Té říkala, že je vyvolená, a
ať je vzorem ostatních a ať je vede do boje.
Když bych vám měla povyprávět, co všechno
provedla byla bych tu do aleluja, tak vám
řeknu, jak šla těžit zlato. Lenka se vypravila
k potoku a polňačkou kopala zlato a chtěla to
na nás házet, jako zlatou meducínu. Když jsme
zjistili číslo a část zaklínadla, které každý
vedoucí říká, řekli to a probudili a uklidnili se.
(ještě že tak.)

Verča

Celé to začalo tím, že jsme se pohádali o to,
jestli je Zeměplocha kulatá nebo placatá
(samozřejmě je placatá pozn. redakce).
Žužulína Žblebulína von Donnevetter se
dopálila tak, že bouchla mágovou holí. Všichni
upadli do – pokud se tomu tak dá říkat –
hlubokého spánku. Po chvíli ticha se všichni
probudili a začali bláznit. Denča se odebrala
k týpku na „čajový“ dýchánek. Celou dobu nám
vykládala o 7 jejích imaginárních kamarádech.
Potom nám říkala, že chce jakési mole. Já,
Madlenka a Verča jsme jí odvedli k lávce
s domněnkou, že chce na molo. To ovšem
odmítala. Mág nám řekl, abychom zjistili jejich
čísla a zvláštní slova – zaklínadla. Vše se nám
podařilo do posledního puntíku.

Madlenka

Při snídani se vedoucí začali hádat, jestli je
Zeměplocha kulatá nebo placatá. Je
samozřejmě placatá. Poté Žužulína
uhodila mágovou holí a v tu ránu všichni
vedoucí spadli na zem (asi omdleli).
Pomalu jsme některé vedoucí vzbudili.
Koudy si na sebe vzal žlutou pláštěnku a
černý rybářský čepec a nalepil si
knír. A začal chodit po táboře,
křičet a říkat všem „vojíne“. Ze
všeho si udělal loď na lovení verlib.
Jednou si vlezl do lavoru vzal si
vařečku a pádloval. A na celý tábor
řval, že musíme ulovit a poté zabít
všechny verliby. Nebo si z můstku udělal
most na loď. Zadržovat se ho snažily Kasi a
Pecka. Poté přišel mág a řekl, že od nich máme
zjistit slovo, které říkali a číslo. Koudy měl 4 a

Ebi

(přepsáno z Ankh-Morpork Times bez
korektury textu… Lenka)

5

TAMSEMNÍK
časopis oddílu Sportík

12. číslo
21. 9. 2017

Z TÁBORA

HÁDEJ, KDO TO JE?
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TROCHA
ŽABKY
Žabka dělá kvák,
není to trapný pták.
Také skáčou do výšek,
ve vodě maj pelíšek.
Je to chytrý tvor,

POEZIE

KŘEČEK
Křeček malí savec je,
vodu však nemiluje.

SPORTÍCI
Sportíci, Sportíci,

Semínka a kukuřici
miluje i čerstvou píci.
Křečků spousta druhů
existuje,
z existence se raduje.
Spousta lidí křečka má,

mají úsměv na líci.
Mají rádi jídlo,

hodně se s ním mazlívá.
Křeček ve dne spí,

zajímavé věci svedou.

ty ???ijí velké louky.

a v noci běhá a jí.
Krásné zoubky má,

BEZ NÁZVU

Přec tam trčí ve vodě,
jenom tam jsou v pohodě.

mrkev s nimi chroupá.

Venku svítí sluníčko,
přímo dívce na líčko.

Křečka mají všichni rádi,
jsme s ním velcí kamarádi.

Dívka nemá opalovací krém,
rakovina kůže.

někdy může dostat mor.
Když má narozky,
dostane dárek slizký.
Dostane šek na bahenní lázeň,
tam se musí udržovat kázeň.
Žabky mají rádi mouchy,

Ebi

Autor neznámý

vlastní pěkné sídlo.
Zahrají si s osudem,
chvíli s nimi pobudem.
Dobří vedoucí ho vedou,
Autor neznámý

Héďa
ROZHOVOR

MAXÍ ROZHOVOR

H
É
Ď
A

1. Co je podle vás to tajemné kouzlo Vánoc?
2. Co si přejete k Vánocům?
3. Na co se nejvíc těšíte?

1.
Příjemný čas strávený s přáteli, anebo rodinou, kdy
se všichni setkají u stromečku, zazpívají si koledy a mají
dobrou náladu.
2.
Nevím, nechám se překvapit.
3.
Na to, že konečně budeme za dlouhý čas celá
rodina spolu. Na smích, prázdniny a Štědrovečerní večeři.
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P
É
Ť
A

H
Á
Ň
A

1. Tradice. Nejhlavnější je, že jsme
všichni spolu.
2. Lásku.
3. Na prázdniny.

1. Že se lidi sejdou a mají spolu hezký čas.
Společně vaří a večeří u jednoho stolu.
Dávají si dárky jako důkaz, že na ostatní
myslí a váží si jich. Ten společný čas je
krásný.
2. Není to sice jen dárek k Vánocům, je to
mé celkové přání. Přeji si abych já a mé
okolí bylo zdravé a spokojené.
3. Na společně strávený čas.

Ondra

AKTUÁLNĚ

VYDRY vyhrály tábor 2017
ZEMĚPLOCHA
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AKTUÁLNĚ

K slavnostnímu ohni
Na srazu oddílů bývá v sobotu večer tradičně
rozžehnut slavnostní oheň. Jeho světlo, teplo
a veselé popraskávání je spolu s kvalitní,
oddíly připravenou zábavou sdíleno. Na
minulé schůzce tři kolektivy autorů vytvořily
písně, jakožto příspěvek k této zábavě. Je to
zdařilá práce. Bude se líbit? Sejde se na
SPORTÍK1
Sportík to je super oddíl,

výpravě aspoň pár zástupců autorů, by
mohly být písně prezentovány (někteří
z nich totiž v době výpravy budou soutěžit
na přírodovědné soutěži Zelená stezka)?
Však brzy uvidíme. Do té doby se třeba
můžete naučit novou písničku, kterou u ohně
budeme zpívat spolu s ostatními oddíly.

SPORTÍK2
(na melodii písně Štědrý večer)

každý na něm má svůj podíl.
V pondělí se sejdem v tělocvičně,
tam si užijeme cvičně.
Ve čtvrtek zas v klubovně,
tam si užijeme inteligentně.
Každý měsíc jedem na výpravu,
tam si užijeme zábavu.
V zimě jedem na hory,
nevezmem si pohory.
V létě zase na tábor,
tohle není žádný blábol.
Sportík to je super oddíl,

SPORTÍK3

/: Sportík už nám začal, :/
/: Táta krosnu chystá. :/
/: Máma vaří čínu, :/
/: Užijem si divočinu. :/
/: Sejdeme se v lese, :/
/: Proběhnem se v lese:/
/: Jídlo to nám svědčí, :/
/: Naše pupky zvětší. :/

Ahoj ahoj skautíci,
my jsme hodní Sportíci.
Pojďte k nám lumpíci,
užijem si legraci.
Uzly se naučíme,
při tom se pobavíme.
Když šifry rozluštíme,
v dobrém se rozloučíme.

každý na něm má svůj podíl.
DÁVNO JIŽ (text J. V. Sládek)
Jak zapomenout na ten čas,
kdy stáli jsme si blíž?
Jak zapomenout na ten čas,
tak dávno, dávno již.

Teď společně si zapějem,
na dávno, dávno již.
Zde ruka věrný příteli

a k mému srdci blíž,
R: Tak dávno, dávno bratře můj, tak dobrou vůli neměli
jsme dávno, dávno již.
tak dávno, dávno již.
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R:
Proč s tím se máme rozejít,
co každý z nás měl rád?
Proč s tím se máme rozejít,
bez víry na návrat?
R:
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PORADNA PÉTI A MATES

PETRA RADÍ:

MATES RADÍ:

Co mám dělat, když se bojím pavouků a
jeden mi vlezl do spacáku?
(malá hysterická holčička, 8let)
Tak s tímhle ti pomůžu v jednoduchém tříkrokovém návodu:

Co když jsem se při uzlování zamotal do
provázků? (malý nešikovný chlapeček)
Zavolej někoho, aby tě rozmotal, nebo
provázek přestřihl. Pokud nikdo takový není
nablízku tak si počkej, do hodiny tě někdo snad
najde.

1)Vylez ze spacáku
2)Běž otravovat ostatní a taktně jim naznač, že
nepřestaneš, dokud ti někdo nevyndá toho
pavouka ze spacáku.
3)Úspěšně jsi se zbavila pavouka!

...
Co máme dělat, když se na nás Koudy dívá?
(skupina malých růžových holčiček)
Nejefektivnější je schovat se do popelnice,
jestli-že tu žádná není postačí koš. I když většina
lidí na něj radši kouká zpátky.

...
Co když mám chuť shodit Pavla z útesu?
(celý Sportík)
Shoď ho! Shoď ho!

...
Co mám dělal, když skončila schůzka?
(většina sportíčat)
Jdi domů, pokus se přetrpět následující
týden a ve čtvrtek přijď zas.

...
Co když se chci na něco zeptat v 'poradně',
ale bojím se? (Amálka, 10let)
Neboj se a klidně se zeptej, hlavu ti
neukousnu…. Teda možná... občas mám fakt
velkej hlad...
...
Co mám dělat, když moje nápady nikdo
nikdy neposlouchá? (kdosi koho jsem
poslouchala jen napůl… )
Zlatíčko? Musíš KŘIČEEEET!!! (Občas to
pomůže…)

...
Smíme při vybarvování použít krev?
(anonymní dotaz)
Jen pokud je ta krev někoho, kdo nechodí
na sportíka.
...
Já se nevejdu do klubovny. Co mám dělat?
(letošní problém průměrného sportíka)
Hold musíš počkat, než se na sebe všichni
namáčknou a udělají i místo. Nebo až někdo
odejde na záchod a budeš mu moct zabrat místo.
Pokud máš i ty nějaké otázky neváhej se zeptat.

...
A můžeme to svázat trávou?
(sportíci času táborového)
Ehh, co já vím, neposlouchala jsem…
Zeptejte se Puntíka...

Líbí se ti nová rubrika?

Pokud máš i ty nějaké otázky, neváhej se zeptat!
(S tvými dotazy si alespoň autorky poradny nebudou muset otázky pracně vymýšlet samy. 😊)
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KREATIVNO

¨

PAPÍROVÝ LÉTAJÍCÍ DRAK
Přichází podzim a s ním i
nejvhodnější doba na pouštění
draků. Tamsemník vám přináší
návod, jak si takového draka
jednoduše vyrobit.

Potřebovat k tomu budete pouze:

-

- větší papír
- lepící pásku
- provázek
dřevěnou špejli nebo tyčku
- a stuhy na ocas.

A TAKHLE NA TO:
1. Papír přeložte na polovinu.
2. Přeložte horní vrstvu papíru dle nákresu. Na
přesném rozměru nezáleží.
3. Získáte tvar papírového draka.
4. Přelepte spoj po celé délce lepící páskou.
5. Umístěte a pomocí lepící pásky přilepte od
rohu k rohu špejli.
6. Udělejte přibližně v jedné třetině otvor pro
sňůrku a pečlivě upevněte malým, ale
pevným uzlem.
7. Vytvarujte křídla draka kolmo k trupu draka.
8. Upevněte ke spodní části trupu draka ocas.
Můžete použít stuhy, proužky novinového
papíru nebo proužky z igelitových tašek či
sáčků.
9. Draka si vyzdobte dle vlastní fantazie.

Puntík
(Zdroj: http://www.keliwood.cz/aktuality/papirovy-drak-navod)
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LUŠTĚNSTVO

CO NÁM VŽDY
PŘINESE
RADOST?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Červená omáčka
Náš kontinent
Táborový záchod
Zelená zelenina
Nejdelší sportíkovská akce roku
Pošťák
Naši západní sousedi
Kontinent, na kterém se nachází
stát Laos
9. 2 + 3 × 3 + 8 – 2

To se dozvíte po vyplnění
křížovky. Kdo nám jí přinese
správně vyluštěnou, dostane bod
do bodování jednotlivců.
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OKÉNKO DO HISTÓRIE

…aneb počtěme si ve starých
oddílových novinách.
Někteří z vás možná neví, že
Tamsemník není první plátek, který
v našem oddíle vychází.
Jako první se v rukou Sportíků objevily
Gorovo noviny. Tehdá ještě růčo tvořené!
Další generace oddílových novin nesla
název Chumelenice aneb Gorovy noviny.

Do třetice všeho dobrého je tu od roku
2013 Tamsemník aneb Gorovo noviny.
Ano, i Tamsemník Gorovu odkazu věren
jest.
O čempak si dříve mohli Sportíci ve
svých novinách počíst? Tady máte
ochutnávku z 3. díla Chumelenice.
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