
 



Úvodník 
Ahoj spolužáci, dobrý den, učitelé. ☺ 

Je tu konec měsíce, tudíž i další číslo Tornáda. Tento měsíc, jak si 
někteří mohli všimnout, jsme se snažili vybrat nového ilustrátora a 
zástupce ilustrátora, také jsme žádali ty, kteří by chtěli pracovat pro 
časopis, aby se přihlásili u paní učitelky Zíkové. Jediné, co se nám 
povedlo, bylo zvolení ilustrátorů. Žádní noví redaktoři se nepřihlásili, což 
mě mrzí. V tomto čísle se dozvíte například, jak dopadla exkurze do 
Temelína, jak projekt Příběhy našich sousedů, nebo něco o povodních. 
Červen je posledním měsícem školního roku 2013/2014.Za všechny 
členy Tornáda vám přeji hezké a příjemné prožití letních prázdnin a také 
bychom se rádi rozloučili s 9. třídami a popřáli jim hodně štěstí do 
budoucna.  Rovněž bychom se rádi rozloučili s nadaným a spolehlivým 
ilustrátorem Ondrou Petrem a poděkovali mu za jeho krásné obrázky na 
titulních stranách našeho časopisu. 

V září ahoj☺ 

VojVed 
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Exkurze 
V pondělí 19. 5. 2014 škola pořádala exkurzi do jaderné elektrárny 
Temelín a vodní v Písku. Od školy jsme odjížděli po 8. hodině. Jako 
první jsme navštívili vodní elektrárnu v Písku, kde jsme se dozvěděli 
něco málo o její minulosti a historii. Dále následovala prohlídka funkční 
strojovny. Po ní jsme měli hodinový rozchod se třemi úkoly. Po 
skupinách jsme si prošli část Písku a mohli obdivovat místní překrásné 
sochy z písku a další umělecká díla, jako je šikmá věž a povodňová vlna. 
Po hodině byl sraz na parkovišti u autobusu, odtud jsme vyrazili směr 
jaderná elektrárna Temelín. Cesta z Písku do Temelína trvala kolem 40 
minut. Naše touhy vstoupit do elektrárny byly mylné. „Do areálu jsme 
nevstoupili“. Což mne upřímně zamrzelo, ale bylo nám to nahrazeno v 
zámečku u Temelína, kde na nás čekal 3D film o elektrárně a jejím 
provozu. Po filmu jsme vyslechli ještě výklad o tom, jak probíhá prevence 
uvnitř elektrárny. Z ničeho nic nás začal tížit čas kvůli jiné exkurzi, tak 
jsme sešli z promítacího sálu o patro níže do místního muzea. Během 
dvou hodin jsme znaveni dorazili ke škole, kde jsme dostali reklamní 
„špionskou“ propisku a rozešli se domů. 

Celý výlet bychom zhodnotili na chvalitebně za to, že nebyla realizována 
prohlídka areálu jaderné elektrárny Temelín. 

VojVed, RamTer 

  



ZÁVĚR PROJEKTU PŘÍBĚHY 
NAŠICH SOUSEDŮ 

Dne 16.6. 2014 jsme se my, žáci 7. a 
8. tříd, zúčastnili závěrečné prezentace 
projektu ,,Příběhy našich sousedů‘‘ na 
Vítkově, kde jsme představili výsledky 
naší práce. Bylo tam celkem patnáct 
skupin, z toho tři z naší školy, vedené 
paními učitelkami Drážnou, Černou a 
Kožusznikovou. Mluvili jsme o tom, 
jaké pro nás bylo pracovat 
s pamětníky, kterých jsme se dotazovali a kteří nám vyprávěli své životní 
příběhy. Vyslechli jsme prezentace o lidech, kteří prožili válku či 
komunistický režim. Většina prezentací byla velmi zajímavá a vydařená a 
spolu s námi si je vyslechli pamětníci, kteří se také přišli podívat na 
závěrečnou část našeho projektu. Bylo nám potěšením s nimi pracovat. 
Podle mě by se mělo takovýchto mimoškolních akcí pořádat více, 
abychom poznali i jiné životní příběhy a jiné zkušenosti. 

 

Adéla Mládková 

  



Poslední dny našich deváťáků  
Ptaly jsme se dětí z 9 A. a B. (budoucích středoškoláků), na jaké školy 
půjdou a jak si užívají poslední dny na této škole. 

9. A. 

1. Na jakou školu půjdeš? 

Hotelová škola ve Vršovicích 

Střední škola stavební průmyslovka Josefa Gocara 

Na průmyslovku Třebešín 

2. Jde tam někdo s tebou? 

Ano, moje nejlepší kamarádka 

Ne, jdu tam sama 

Na stejný obor, ale jiná škola 

3. Jaké povolání sis vybral/a? 

No, souhrnně je to hotelnictví 

Architektura, stavebnictví 

Programátorka 

4. Nejlepší zážitek z Gutovky? 

Škola v přírodě a tak 

No, nevím, mám spoustu zážitků, jako dny otevřených dveří a tak  

Asi všechny školy v přírodě a sportovní akce 

5. Chtěl bys tu zůstat? 

Nevím, na jednu stranu jo a na druhou stranu ne 

Ano i ne, bude se mi stýskat po učitelích, ale musím jít se studiem dál 

Ani ne, nemyslím to špatně, ale tady mě nenaučí potřebné látky  

9. B. 

1. Na jakou školu půjdeš? 

Hotelovka 



Na obchodní akademii 

Střední průmyslová škola na Proseku 

2. Jde tam někdo se tebou ? 

Naštěstí nikdo tam se mnou nepůjde 

Ne, jdu tam sama 

Ano, jdou tam 3 kluci  

3. Jaké povolání sis vybral/a? 

Buď ředitel hotelu, nebo kuchař 

Povolání si budu volit až v druhém ročníku 

Všeobecné telekomunikace 

4. Nejlepší zážitek z Gutovky? 

Asi škola v přírodě 

Těch bylo víc, ale asi lyžáky a vodácký kurz 

Budu vzpomínat na  kolektiv nejen u nás ve třídě. To je to nejlepší. ☺ 

5. Chtěl bys tu zůstat? 

Ani ne, nechtěl bych, těším se konečně na změnu 

Asi ne 

Chtěl, celkem se té nové školy bojím, nemám rád nové kolektivy…tenhle 
mi vyhovuje. Byly chvilky, kdy jsem se těšil, až vypadnu, ale jak se čas 
krátí, tak se mi nechce � 

Gali a Anička 

  



Zkoušky do matematických tříd 
Ahoj, spolužáci!  

V úterý 3. června 2014 proběhly na naší škole zkoušky do 
matematických tříd.  

Žáci, kterých se zkouška netýkala, měli ředitelské volno a užívali si letní 
sluníčko, zatímco ti, kteří se do třídy s rozšířenou výukou matematiky 
hlásili, byli zavření ve škole (ale koneckonců, byla to jejich volba) a potili 
se nad zadanými matematickými úlohami.  

O hodnocení zkoušek a jejich průběhu jsem požádal pana zástupce 
Chocenského.  

Jeho odpovědi následují: 

Dobrý den! Jsem z Tornáda, udělal byste si čas na pár otázek? 

Ano, pojď dál. 

Kolik dětí se hlásilo do matematické třídy a kolik jich nakonec bylo 
přijato? 

Tak hlásilo se jich třicet šest a přijali jsme jich třicet. 

Byly ty zkoušky obtížné nebo spíš lehké? 

To se těžko porovnává, bylo to tak akorát. U některých úloh bylo vidět, 
že je žáci počítali z hlavy, no a pak tu byly některé trochu těžší. Myslím, 
že to bylo tak přiměřeně těžké, tak aby se to protřídilo. Moc těžké to být 
nemohlo, protože i ti žáci, kteří se nedostali, měli úspěšnost nad 50 %. 
Jak jsem říkal, tak akorát! 

Děkuji za Váš čas. Na shledanou! 

Na shledanou! 

Takže,všem, kterým to vyšlo a byli přijati, srdečně gratuluji! Samozřejmě 
mám obdiv i k těm, kterým se to nepovedlo – výsledek nad 50 % je 
super!  

Ještě jednou gratuluji budoucím žákům matematické třídy - a jim i vám 
všem přeji krásné prožití prázdnin! 

Filip 

  



Dravci a sovy 
Určitě si vzpomenete na den, kdy k nám přišli chovatelé s opeřenými 
návštěvníky, o kterých jsme se mohli hodně dozvědět. Třeba jaký je 
rozdíl mezi sovou a dravcem, jejich způsob lovu a jejich ,,nadpřirozené“ 
schopnosti. Třeba věděli jste, že sovy slyší celým obličejem a že mají 
jemné peří, aby létaly tiše? Některé třídy viděly rozzuřenou sojku, která 
chránila svoje vajíčka a napadala naši návštěvu. Zeptali jsme se několika 
dětí, který ptáček se jim líbil nejvíce. Byli to orel stepní a sova pálená. 
Páni učitelé a paní učitelky dostali tu možnost, aby jim mohl samotný orel 
sednout na ruku. Nasadili si rukavici, podrželi návnadu a tento král je 
mistrovsky ,,ulovil“. Děti si mohly přivolat na rameno dravečka, který byl 
ale o hodně menší a lehčí orel, protože toho by neunesly. Na konci 
představení jsme si mohli vyfotit již zmíněné orla stepního, výra velkého, 
sovu pálenou, ale třeba i poštolku a sokola. Všichni byli nadšeni, že 
mohli vidět dravce a sovy z takovéto blízkosti. 

 

Eva 

  



Klub mladého diváka 
V klubu Mladého 
diváka jsme měli 
možnost se kulturně 
vzdělávat a krásně 
se pobavit. Během 
školního roku jsme 
vždy stihli překrásná 
čtyři divadelní 
představení. Tento 
rok jsme navštívili 
Divadlo v Dlouhé, divadlo ABC, Divadlo v Celetné a Žižkovské divadlo. 
Byli jsme na představeních: Kdyby tisíc klarinetů, Bedřich Smetana – 
The Greatest Hits, Romeo a Julie, Dracula reloaded. Vše se mi moc 
líbilo, jak prostředí, tak i představení. Jediné, co bych vytkl, je, že 
představení Dracula reloaded a Romeo a Julie neměla ani jednu 
přestávku. Škoda, že v příštím roce již tuto možnost mít nebudeme. 

 

VojVed 

  



Beachvolejbal 
I tento rok se konal turnaj v 
beachvolejbalu. Tento rok se 
ho zúčastnil Lukáš Palánek 
(9.B), Míša Mecerová (9.A) a 
Lukáš Kalynskyy (9.B). A tak 
jsem udělala  rozhovor s 
Lukášem a Míšou. 

1) Jaký byl trénink?  

Míša- Až na to, že byla strašně dlouhá rozcvička, to bylo fajn.  

Lukáš- Na turnaj jsme skoro vůbec netrénovali, protože jsme věděli, ze 
to nepotřebujeme.  

2) Líbil se ti turnaj?  

Míša- Jo, byla zábava . 

Lukáš- Jo, líbil, bylo krásně a byla i sranda.  

3) Vyhráli jste?  

Míša- Ne,byli jsme druzí. 

Lukáš-. Bohužel jsme skončili na 2. místě za školou Nad Vodovodem  

4) Šel jsi dobrovolně, nebo jsi byl vybrán? 

Míša- Šla jsem tam dobrovolně . 

Lukáš- Chtěl jsem jít dobrovolně, ale i kdybych nechtěl, tak by mě 
vybrali. :D 

5) Máš rád beach?  

Míša- Jo.  

Lukáš- Docela ano, jenom je to namáhavé.  

6) Byl jsi tam poprvé?  

Míša- Ne,byla jsem i minulý rok. 

Lukáš- Ano, byl a bylo to úžasné  

7) Hraješ ho i mimo školu?  



Míša- Ano, hraju. 

Lukáš- Bohužel ne, ale možná začnu.  

8) Jak dlouho jste hráli?  

Míša- Okolo páté hodiny jsme byli zpět. 

Lukáš- Hráli jsme asi 4hodiny.  

9) Byl/a jsi tam místo školy?  

Míša- Ano . 

Lukáš- Ano, byl.  

10) Líbilo se ti to?  

Míša- Jo,byl to super zážitek.  

Lukáš- Ano, líbilo, moc jsem si to užil.  

 

Pája a Anne 

  



Prázdniny 

Za dveřmi jsou prázdniny a každý vyrazí úplně někam jinam. Někteří na 
tábory, jiní se rozjedou k moři nebo k babičkám. Všichni si to ale určitě 
užijí. Tento článek bude o právě o tom, kam pojede kolik lidí.   

K moři:   55% Chce jet:   99% 

 

Na tábor:   85% Chce jet:   70% 

 

Na chatu (babička): 65% 

 

Chce jet:   25% 

 

Jsou v Praze:  1% 

 

Chce:   0% 

 

Výlety:   99% Chce jet:   90% 

 

Rozhovor: 

Tornádo: „Ahoj, kampak jedeš na prázdniny?“ 

Jakub: „Já jedu na tábor a k babičce.“ 



Tornádo: „A jedeš třeba k moři?“ 

Jakub: „Ne, ale moc bych chtěl. Možná pojedeme příští rok.“ 

Tornádo: „A na nějaký výlet?“ 

Jakub: „Ano, pojedeme s rodiči kempovat a budeme jezdit na kole.“ 

Tornádo: „Tak děkuji, ahoj ☺.“ 

Z našeho pátrání vyplynulo, že většina žáků by chtěla jet k moři, ale 
mnohým se nepodařilo rodiče přemluvit. Spousta dětí jede na tábory a 
nejčastěji jedou pod stan, nebo ke koním, ale také na sportovní tábor 
(fotbal, tenis). Téměř všichni chystají nějaký výlet, nejčastěji na kole, 
někteří pěšky (např. k Prachovským skalám).  Hodně štěstí!  

 

Lucka 

  



Povodně 2014 
Vydatné přívalové deště v úterý odpoledne způsobily vážné komplikace 
na řadě míst ČR. V Praze voda zaplavila část vestibulu stanice metra 
Můstek pod Václavským náměstím. Provoz metra ovšem narušen nebyl, 
i když nechybělo málo (zde odčerpávali vodu hasiči Dopravního podniku 
hl.m.Prahy). Hasiči také odčerpávali vodu ze suterénu Národní knihovny 
na Starém Městě. Nad Novojičínskem se zase přehnala bouře, která 
během několika desítek minut dostala místní řeku na třetí povodňový 
stupeň (nejvyšší za tyto povodně). 

 

"Vyjížděli jsme hned po 14:00 do Michle, kde jsme museli zasahovat na 
několika místech," uvedla mluvčí. Hasiči byli často v Nuslích, výjezdy 
registrovali i do Pařížské ulice nebo na Vinohrady. 

Krátce po skončení bouřky a dešťů však přišly kroupy a ty navštívily i 
Prahu.Ovšem to byl zatím závěr bouřek,které napáchaly škody jenom ve 
sklepech a suterénech (divadloABC). Po těchto deštích však přišlo na 
Prahu tropické podnebí a to se drží stále, doufejme, že až do prázdnin. 

Zebras7 

  



Letní soutěž Tornáda 
Časopis Tornádo vyhlašuje prázdninovou soutěž na téma: 

Hon za nejlepší fotkou!!!!!!!!! 

V této soutěži jsou tři kategorie: 

1) Žáci 1.stupně 

2)Žáci 2.stupně 

3)Učitelé 

Požadavky:Na fotce musí být vidět krajina , vy(vy a někdo). U fotky musí 
být popis , kdo jste a kde jste(kdo chce,může napsat i vyprávění o tomto 
místě). 

Na fotce nesmí být pouze bílé plátno zeď (myslí se vy a za vámi po celé 
délce) 

Fotka nesmí být slepená z různých fotek a pohledů!!! 

Máte za úkol o prázdninách udělat sami nebo s kamarádem/y co nejlepší 
prázdninovou fotku. Po prázdninách se z každé skupiny  vybere 
1.nejlepší.Ten bude odměněn a jeho fotka půjde do 1.číslo časopisu 
Tornádo. 

Fotky posílejte na:tornádo.souteze@seznem.cz 

Tak přeji hodně zdaru a doufám,že po prázdninách se všichni opět 
sejdeme v novém školním roce s hodně fotkami. 

Zebras7 

  



Gutovská rada 

Poslední GR (předprázdninová) proběhla dne 18.6. 

Diskutovaná témata: 

Práva a povinnosti člena Gutovské rady 

Žáci navrhovali, co by měl mít člen za práva a povinnosti. 

Vymyslelo se asi 20 skvělých nápadů od zástupců 5. až 9. tříd. 

Odměny za školní akce 

Opět se řešil způsob odměňování sběru a za reprezentaci na školních 
akcích. Členové rady navrhovali, jak odměny vyřešit a vymysleli spoustu 
možností (třeba příspěvek na výlet). 

Výjezdní akce Gutovské rady 

Řešil se výjezd GR s adaptačním kurzem na Černou horu. 

Po prázdninách bude probíhat volba nového předsedy. 

A co dělala GR v roce 2013/2014?  

GR se podílela na řadě akcí a to nejen zajišťováním žákovských služeb, 
ale i při organizaci. Například Dáma, Den komedie na hlavě, Jarmark, 
zápis prvňáčků, Mikuláš a podobně.  

Doufáme, že se vám letošní rok líbil a že se opět sejdeme v dalším roce, 
který se nám povede stejně dobře, nebo i lépe než ten letošní. 

Zebras7 

  



Noví ilustrátoř i – Anna Vedralová  



Daniela Hlavsová 


