Úvodník
Ahoj, spolužáci, vážení učitelé! ☺
Je tu další číslo a s ním mnoho nových informací o událostech, které se
odehrály v naší škole, ale i ve světě. V tomto čísle se můžete připomenout
něco o Květinovém dni, nebo o úspěších dětí, které reprezentovaly naši
školu. Žáci 9. tříd absolvovali zkoušky na gymnázia a střední školy. Článků
mělo být víc, ale bohužel ne všichni redaktoři své příspěvky odevzdali.
S pozdravem VojVed
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Soutěž Školní časopis roku 2015 8.ročník
Krajské
kolo
soutěže
Školní
časopis roku se
konalo v pátek
17.4. ve Vyšší
odborné
škole
publicistiky,
Opatovická
18,
Praha 1. Zúčastnily
se
časopisy
z
Plzeňského,
Libereckého, Středočeského kraje a Prahy. Ostatní kraje soutěžily v Brně.
Naši školu reprezentovali redaktoři: V. Vedral, J. Svobodová, M. Soural, J.
Hlaváč, L. Volejníková, N. Rybenská. Před samotným vyhlášením výsledků
probíhaly workshopy, kde si každý z nás mohl vybrat různé druhy
prezentací z oblasti tvůrčího i novinářského psaní, mobilní žurnalistiky,

rétoriky a metod fotografování. Zúčastnili jsme se všech dílen, práce byla
velice zajímavá, ale ne vždy pro nás použitelná. A potom přišlo to
nejočekávanější – vyhlášení výsledků!!!!! Vyhlašování probíhalo po krajích,
Praha byla na posledním místě. Konečně došlo i na ni a začalo se 3.

místem. Nebyli jsme to my, neumístili jsme se ani
na druhém místě a jaké bylo naše překvapení,
nadšení a pocit štěstí, když uvádějící profesor nás
vyzval k převzetí první ceny. A nejenom to, získali
jsme ještě
ocenění a
diplomy za
titulku,
obsah
a
grafiku.
Navíc jsme
byli obdarováni různými časopisy a
drobnými dárky. Nadšeně jsme se
vraceli zpět do školy, abychom se o
svůj úspěch podělili s ostatními.

Vojtěch Vedral, pí uč. Zíková a Martin Soural

Stránka zaměstnanců
školy
Drazí čtenáři, žáci, kolegové a učitelé….
Je k neuvěření, jak se někdy věci sejdou
ku prospěchu. Třeba jako dnes, když mě
oslovil Vojtěch Vedral s prosbou napsat článek
pro náš školní časopis Tornádo a mně se tak
naskytla jedinečná příležitost, jak jednoduše a
přitom celoplošně představit svou maličkost a
taky vás všechny pozdravit. Jelikož jsem na
škole nováčkem, stala se mi tato výzva milou
povinností a v těchto raných začátcích mého
působení na ZŠ Gutova na sebe tedy něco
málo prozradím. ☺
Jmenuji se Andrea Jenerálová a narodila jsem se před 34 lety
v Ostravě, kraji rázném, ale malebném. Věřím v Boha, upřímnost a sama
sebe. Na Moravě jsem prožila celé své dětství a studia a po revoluci, kdy mi
bylo devět let, jsem právě odsud začala
postupně
objevovat
svět.
Společně
s rodinou jsme cestovali a já tak měla
možnost poznávat a chápat svět po svém.
Za to mamince moc děkuji, protože jsem
měla vždy dostatek podpory vzdělávat se,
ale také na vlastní oči vidět. Jako malá
jsme bruslila, hrála na klavír, zpívala ve
sboru, tancovala, dělala gymnastiku a
zlobila.
Na střední mi začalo tak trochu docházet, že život nebude sranda a
že je třeba začít na sobě makat. Chodila jsem do dramatického kroužku a
snila o tom být činoherním hercem. Divadlo jsem si zamilovala a dřela na
zkoušky. V tomto období života jsem přišla vůbec na spoustu věcí, když se
nad tím zamyslím. ☺ Sny nejsou všechno, je třeba snít, ale vnímat přitom
realitu. Talent jsem asi měla, vůli a píli taky, ale pak tu byl ještě jeden fakt,
můj předkus a ten mi cestu k divadlu tak trochu zavřel. Omluvte mě, když
se někdy budu smát s otevřenou pusou. ☺

Nevadí, je třeba se dívat vpřed a snažit se podtrhnout jiné přednosti,
říkala jsem si tenkrát a šla jsem dál. Nazvala bych se renesančním
člověkem, kreativní, umělecky zaměřená, sportovně aktivní, ráda plavu,
lyžuju atd. a rozhodla jsem se tedy splnit maminčin sen a stala se učitelkou.
Ještě dodnes si nejsem jistá, zdali to bylo to nejlepší rozhodnutí, ale asi
ano…(smích). Ale teď vážně. Děti mám ráda a svoji práci nadevše. Je to
dar být dobrý učitel a já se budu vždy snažit dostát tomu být dobrým
partnerem ve vzdělávání. A snad se mi to i povede.:)
Během svých vysokoškolských studií jsem nezahálela, pilně jsem
studovala a využila jsem takřka každou příležitost k cestování, jednak to
byla výborná možnost, jak si přes léto přivydělat a zase něco poznat. Jsem
dobrodruh a ráda zkouším nové věci. Navštívila jsem Anglii, Skotsko, Irsko,
pěkně jsem si tam mákla ☺, Francii, Holandsko a v rámci studentského
pobytu jsem byla i Americe, kde jsem pracovala jako plavčík a cestovala
napříč celým kontinentem. Doma jsem pak vždy, při studiích, v průběhu
roku pracovala v populárním hudebním klubu v Ostravě, což mé obzory
roz
šířil
o
v rá
mci
alte
rnat
ivní
i
pop
ulár
ní
hud
ební scény vůbec. Stručně zhodnoceno, kontaktů na celý život spousta a
hlavně byla to sranda. ☺ Na vysoké jsem se zaměřila především na vlastní
uměleckou tvorbu a objevila v sobě výtvarný talent. Věnovala jsem se
malbě, kresbě, grafice, a mým grálem se stala textilní tvorba. Nu, už se
těším, až spolu ve školním klubu něco spácháme ☺
Po studiu jsem se rovnou vrhla do pracovního kolotoče a započala
svou profesní kariéru jako vychovatel a vedoucí v resocializačním centru
Bílý nosorožec. Podílela jsem se na integraci romského etnika u nás a
zároveň jsem učila výtvarnou výchovu na gymplu. Práce byla spousta, ale
času málo. Začala jsem ještě i dálkově studovat z potřeby rozšíření své
kvalifikace a duch cestovatele ve mně tiše odpočíval. Jestli si dobře
vzpomínám, v tomto období mého života jsem objevila ještě jednu činnost,
pro kterou jsem se nadchla, byl to poi. Fakt fajn věcička, doporučuji
vyzkoušet.☺

Netrvalo ale dlouho a můj další
koníček potápění na sebe nenechal
dlouho čekat. Západní svět jsem z části
poznala a prahnout jsem začala i po jihu
a východu. S rodinou jsem již dříve
navštívila Itálii, Francii, Chorvatsko,
Bulharsko a jiné, ale mě začaly lákat
vzdálenější destinace Blízkého východu.
A tak jsem začala jezdit za potápěním do
Egypta, poznala svou životní lásku,
provdala se a Egypt, přesněji řečeno
Sinaj, se stal mým druhým domovem.
Aby to neznělo jako pohádka ☺,
pracovala jsme v té době v turistickém ruchu v pozici vedoucího referenta
pro styk s hosty a společně s manželem jsme tři roky zajišťovali kulturní
zázemí pro klienty sítí hotelů Top Choice&Resorts. Věnovala jsem se
především
dětem,
ale
také
jsme
profesionálně tancovali a vedli a zaštiťovali
veškeré aktivity volného času. Byla to
dřina, největší, ale poznala jsem lidí ze
všech koutů světa a naučila se tolik, tolik
nového, neměnila bych nikdy.:)
Čas běžel, my se s manželem
podívali na nějakou dobu samozřejmě i do
Čech a do Prahy. Zdárně jsme se poprali
s veškerou byrokracií a uvažovali co dál.
V životě mám ráda výzvy, ráda cestuji a poznávám jiné kultury. V této
rovině se mi před třemi lety stala výzvou možnost získání profesní
kvalifikace průvodce cestovního ruchu a před dvěma roky jsme se
s manželem rozhodli podívat na Dálný východ a odcestovali jsme do
Spojených arabských emirátů. V UAE jsem necelý rok pracovala jako učitel
v předškolním vzdělávání a věnovala se pedagogice Montessori a
alternativním pedagogice vůbec. Poznávala krásy Orientu a pomalu si
začala tvořit ucelený obraz toho, kam v životě vlastně směřuji a co bude
dál. Začal se mi před očima pomalu ale jistě rýsovat můj další životní sen,
až do něj vstoupila opět realita a já se s rodinných důvodů musela okamžitě
vrátit domů. ☺
A tak jsem se dostala až k bodu současnosti, tedy do chvíle, kdy jsem
překročila práh Základní školy Gutova a začala vás poznávat a denně
potkávat. Začalo něco nového a já se těším, co mi přinese další část mého
života, jaké to bude ve školním klubu, zkrátka a jednoduše co mě čeká a
nemine. A vás některé taky.☺ Životní cesty se klikatí, jen co je pravda a já
se vždy těším, co přinese nový zítřek. Jsem věčný optimista, jsem hravá a
mám smysl pro humor. Vážím si lidí, kteří mají srdce na správném místě a

nenávidím lež, podlost a
pokrytectví. Mám ráda koně a
podvodní svět a život plný
barev. V současnosti bych se
ráda zaměřila na keramiku a
naučila se točit na hrnčířském
kruhu a výhledově se začala
věnovat i studiu arabského
jazyka.
No a to by snad pro
dnešek stačilo. Všem těm, co
vydrželi číst až do konce,
klepu po ramenou a děkuji za pozornost i projevený zájem. Jako
vychovatelka školního klubu se s vámi budu potkávat se všemi, s některými
pravidelně, s některými nahodile. Závěrem bych jen dodala, že vás všechny
uvidím ráda, a pokud se o mně chcete dozvědět ještě více, nebojte se
zeptat. Ve školním klubu na vás čeká spousta zajímavého a čekám tam i já.
☺
A budu se těšit.
S úctou vaše učitelka a vychovatelka Ája
Motto: „ The beginnings of all things are small“ ….Cicero

Praha 10 má talent
(1.stupeň)

V pondělí 13. dubna proběhlo obvodní kolo soutěže Praha 10 má talent pro
1. stupeň. Konalo se v kulturním domě Barikádníků na Praze 10.
Vystoupilo asi 12 škol. Naše škola předváděla jako první. Žáky přišly
podpořit celé třídy. Reprezentovali nás tito žáci:
• Anna Ciznerová (2.A)
Anna předvedla hru na klavír, která měla 2 části.
Svým výkonem zapůsobila i na porotu.
Rozhovor:
Tornádo-Ahoj, mohl bych s tebou udělat rozhovor?
Anna-Ano, samozřejmě.
Tornádo-Provázel tě před vystoupením strach či tréma?
Anna-Strach jsem neměla, ale provázela mne tréma.
Tornádo-Předvedla bys na svém vystoupení něco jinak?
Anna-Ani ne, myslím, že bylo takové, jaké jsem ho chtěla.
Tornádo-Děkuji za rozhovor a přeji hezký zbytek dne.
Anna-Já také děkuji.
• Kateřina Štěrbová (5.A)
Kateřina předvedla před porotou step:
Kolik je hodin
Vystupovala jako první ze všech.

Rozhovor:
Tornádo-Ahoj, mohl bych s tebou udělat rozhovor?
Kateřina-Určitě.
Tornádo-Pronásledovala tě tréma či strach?
Kateřina-Ne, ani jedno, byla jsem v pohodě.
Tornádo-Od kolika stepuješ?
Kateřina-Od 5 let.
Tornádo-Chtěla bys na vystoupení něco změnit?
Kateřina-Ne, nechala bych ho tak, jak bylo. Ale myslím si, že bych se měla
příště o něco víc smát.
Tornádo-Děkuji za rozhovor a přeji hezký zbytek dne.
Kateřina-Já také moc děkuji a přeji hezký zbytek dne.
Zebras7

A jak dopadl 2. stupeň? Výborně!!!
Martin Krátký a Barbora Linhartová (oba ze 6. b) postoupili do dalšího
kola.
Nová členka redakce - Julie Tučková – s nimi udělala rozhovor:
Ahoj, jak se máte???
Bára: Ahoj, mám se dobře.
Martin: Čau, mám se skvěle, tak víš co, poustoupili jsme a to je skvělý
pocit.
Mysleli jste si, že se dostanete až do finále ???
Bára: .Vůbec jsem nečekala, že se dostaneme až do finále, ale přála jsem
si postoupit.
Martin: Já jsem to taky nečekal :D

Jak jste se připravovali???
Bára: Každý den jsme trénovali a šli jsme pro schválení k Martinově
trenérce (a ona nám třeba něco poopravila nebo nám pomohla).
Martin: Bylo to celkem obtížné, jelikož Bára je baletka a byla rytmem a
pohyby latinskoamerického tance zcela „nepolíbená“ (směje se Martin).
Bylo těžké sehnat kostýmy???
Bára: Bylo to celkem obtížné, teda pro mě. Já jsem doma vůbec nic jako
kostým neměla, ale nakonec nám Martinova trenérka půjčila nádhernou
sukni.
Martin: Já mám kostým na závody, takže jsme potřebovali kostým jen pro
Báru.
A jak dlouho profesionálně tančíte??? Kdo vás k tomu přivedl???
Bára: Chodím na balet 7 let a k němu mě přivedla mamka.
Martin: Já tančím 6 let a přivedla mě k tanci sestřenice.

Julča

Květinový den
Jak jste si užili tento den? My dobře!!!☺

Přijímací řízení 9. tříd
Otázky:
Na jaké školy se hlásíš?
Na jaké dva předměty se těšíš nejvíce na SŠ?
Jaké dva předměty jsi měl/a nejradši na ZŠ?
Dělal/a jsi zkoušky?
Byly zkoušky těžké?
Co ti dělalo největší problém u zkoušek?
Přijali tě na obě školy? - klidně si tipni :-)
Odpovědi:
1. Na prvním místě se umístila gymnázia s 11 žáky. (Přípotoční a
Voděradská)
Na druhém místě se umístila obchodní akademie s 10 žáky.
(Heroldovy sady)
Na třetím místě se umístily technické SŠ s 8 žáky.
4. místo – umělecké SŠ – 6 žáků
5. místo – dopravní SŠ – 6 žáků
6. místo – zdravotnické SŠ – 5 žáků
7. místo – sociálně správní SŠ – 2 žáci
8. místo – hotelové SŠ – 2 žáci
9. místo – potravinářských technologií SŠ – 2 žáci
10. místo – IT SŠ – 2 žáci
11. místo – zemědělská SŠ – 1 žák
12. místo – stavební SŠ – 1 žák
2. Na prvním místě žáci neuvedli nic.
Na druhém místě se nachází TV.
Na třetím místě se nachází CJ.

3. Na prvním místě se nachází TV.
Na druhém místě se nachází CH, PŘ a M.
Na třetím místě se nachází IT i CJ.
4. ANO – 43% (23 ŽÁKŮ)
NE – 57% (30 ŽÁKŮ)
5. ANO – 57% (17 ŽÁKŮ)
NE – 43% (13 ŽÁKŮ)
6. Matematika – 30%
Čeština – 20%
Oboje – 3%
Ani jedno – 17%
Něco jiného – 30%
7. Všichni byli úspěšně přijati tam, kam chtěli.

VojVed a Ramter

Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem
křesťanů, protože je to oslava zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Ovšem tento svátek slaví i
většina nekřesťanů. Dalo by se říct, že je to
vlastně taková oslava jara. Velikonoční oslavy,
ale probíhají trošku jinak než ty ostatní. Každá
země má jiné tradice, a tak vám uvedeme
alespoň pár zemí.
Česká republika- Sice asi všichni víme, jak se
u nás slaví Velikonoce, ale pojďme si to shrnout. V neděli si kluci nakoupí,
nebo upletou pomlázky a holky nabarví vajíčka. Na velikonoční pondělí
dopoledne kluci vyšupají holky a odpoledne jim to holky oplatí tím, že je
polejí. Kromě toho se také peče beránek a k obědu se jí nádivka.
Orava (Slovensko)- Na Oravě se slaví Velikonoce stále tradičně. Chlapci se
už odmalička učí plést své pomlázky, které pak v neděli vyrábějí. Pondělí
začíná tím, že děvčata nashromáždí co nejvíce sladkostí a napouštějí vanu,
ve které nakonec skončí. Po příchodu koledníků se dívka nechá dobrovolně
hodit do vany a potom se mokrá nechá tzv. "vyšupat", poté koledníkům
nabídne sladké jako odměnu a čeká na další koledníky. Platí zde pravidlo,
že koledníci chodí jen za nevdanými dívkami, protože vdané už nepotřebují
kvést do krásy. Anglie, Amerika, Austrálie- V těchto třech zemích mají tzv.
"Egg hunt" neboli "Hon na vejce". Tato hra spočívá v tom, že v neděli večer
přijde velikonoční zajíček, který poschovává po domě čokoládová vejce,
takže když se děti v pondělí ráno probudí, začnou hledat svá vajíčka, která
po nalezení snědí. Irsko- Zde je nejposvátnější den pátek před
velikonočním pondělím. V ten den se totiž nesmějí zabíjet zvířata, nesmí se
rybařit, pálit nebo opracovávat dřevo a nikdo se nesmí stěhovat, nebo
začínat jakoukoliv práci. Kromě takovýchto "zakázaných" věcí tu ale máme i
něco lepšího. Každé vejce, které je nakladeno v ten den, je označeno
křížem a každý člověk by měl alespoň jedno sníst. O velikonoční neděli lidé
tančí v ulicích, a tak soutěží o velikonoční koláč. Oblíbenou zábavou je ale
také kutálení vajíček z kopce. Norsko- A jako poslední zemi si dáme
Norsko, protože tam oslavují Velikonoce opravdu neobvyklým způsobem.
Místo pohádek, které se u nás na Velikonoce vysílají, je v Norsku
dlouholetou tradicí vysílání detektivek. Kromě televize se detektivky
objevují i na internetu a v novinách. Tou nejlepší a nejoblíbenější
detektivkou, bez které by to prostě nešlo, je Hercule Poirot od Agathy
Christie.
Nika, Evča

Apríl
A opět je tu apríl. Je to čas, kdy se lidé navzájem nachytávají a dělají si ze
sebe legraci. Obešly jsme spoustu lidí a zeptaly se na jejich nejlepší vtípky
z tohoto roku. Tady jsou:

Stůl paní učitelky
Byl zrovna apríl. Už se blížila 1. vyučovací hodina a měli jsme mít super
paní učitelku, která by se smála čemukoli, co bychom jí udělali. A tak jsme
dostali nápad. Nenápadně jsme její lavici
vystěhovali ven ze třídy na chodbu, takže
když zazvonilo a paní učitelka šla do třídy,
myslela si, že je asi nějak rozbitý a že tam
má ve třídě náhradní. Jenže když vešla do
třídy, tak zjistila, že náhradní stůl ani židle
tam na ni nečekají. ☺ Všichni jsme naráz
zakřičeli : „Aprííííl !!“ a vyjednali s paní
učitelkou, že jí vrátíme stůl jedině, pokud
bude hodina podle nás. Paní učitelka byla moc nápomocná, a tak jsme si
celou hodinu pouštěli písničky. S jejím stolem však byl problém, protože šel
okolo pan školník a myslel si totéž, co paní učitelka : že je stůl rozbitý. A tak
už se ho chystal odnést. Naštěstí jsme ho včas zastavili, ale pořád dokola
opakoval : „To jsou ale blbý vtípky, tohleto!“ ☺
Myš
Na apríl jsme nedělali velké kousky, ale
myslím,
že
alespoň
trochu
potěšili.
☺V počítačové učebně máme jen takové ty
staré myši (samozřejmě k počítači), které ještě
fungují na takovou tu kuličku. Den předem jsme
nalepili zespoda na myš papír a na něj napsali :
„Apríl !“ Když pak přišla první třída, která měla o
aprílu informatiku, tak jim samozřejmě myši
nefungovaly. A tak se podívali na spodní stranu
myši a hle! On tam papírek. ☺
Lucka, Terka

100 let Jana Drdy
Narodil se 4. dubna 1915 v Příbrami a zemřel
28. listopadu 1970 v Dobříši. Byl český novinář,
politik, spisovatel-prozaik a dramatik.
Od mládí psal povídky i hry pro ochotnické
divadlo. Studium filologie nedokončil, zato už
od roku 1932 přispíval do novin a časopisů.
Svoji románovou prvotinu Městečko na dlani
vydal v pouhých 25 letech. V letech 1937 až
1942 byl redaktorem Lidových novin, do
kterých přispíval fejetony, črtami a reportážemi.
Po osvobození přesídlil do Svobodných novin,
později do deníku Práce, aby se v roce 1948 vrátil do Lidových novin,
tentokrát jako jejich šéfredaktor, kde působil do roku 1952.
Roku 1945 vstoupil do Komunistické strany Československa, nicméně
inklinoval k ní již před druhou světovou válkou a již tehdy tvrdil, že bude
třeba pozavírat některé spisovatele, kteří se stavěli proti komunistickému
vidění světa. Po Únoru 1948 zastával významné kulturní i politické funkce.
Významná byla i jeho spolupráce s filmem, především se uplatnil jako autor
námětů a scénářů. Ke konci života byl šéfredaktorem týdeníku Svět práce,
který v roce 1968 sám založil. Postavil se proti invazi vojsk Varšavské
smlouvy roku 1968 a následné okupaci Československa, za což byl hned
roku 1969 z tohoto místa vyhozen. Dne 25. srpna 1968 v Rudém právu
vyšel v souvislosti s příchodem sovětských vojáků Drdův článek s názvem
„Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“. Řada lidí se tímto
poselstvím řídila a okupantům, kteří měli problémy se zásobováním,
odmítala vodu dávat. Zemřel za volantem svého auta na křižovatce v
Dobříši a je pohřben na místním hřbitově. Jeho pohřbu se zúčastnilo na dva
tisíce lidí.
VojVed

Knižní rubrika
Milí spolužáci.
Znovu je tu knižní rubrika, která vám každý měsíc představí jednu knihu a
její další díly. Dnes to bude slíbená další řada od pana Flanagana:
Bratrstvo 1:
Vyděděnci

autor: John Flanagan
Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát bojovníkem. Chlapci jsou
vybíráni do skupin zvaných bratrstva a musejí podstoupit tříměsíční výcvik v
námořnických dovednostech, ovládání zbraní a bojové taktice. Bratrstvo
stojí proti bratrstvu a soutěží spolu v řadě úkolů. Vítěz může být jen jeden.
Když se Hal Mikkelson stane nedobrovolným vůdcem bratrstva vyděděnců,
musí se tohoto úkolu zhostit, jak nejlépe umí. Bratrstvo Volavek se silou ani
počtem sice nevyrovná dalším dvěma skupinám, ale jeho členové mohou
svou vynalézavostí, důvtipem a odvahou všechny jen překvapit.
Další díly jsou:
Bratrstvo 2: Nájezdníci
Bratrstvo 3: Lovci
Bratrstvo 4: Otroci ze Sokora
Bratrstvo 5: Hora štírů
Tyto knihy jsou zábavné a dobrodružné. Nebudete se s nimi rozhodně
nudit!
Terka H.

Hans Christian Andersen

H. Ch. Andersen byl dánský spisovatel, po
celém světě proslulý díky svým pohádkám,
které zná dnes snad úplně každý. Díky
tomu je den jeho narození, 2. duben, slaven
jako Mezinárodní den dětské knihy. Psal
ale i povídky, romány a málo úspěšné
divadelní hry.
Život
Narodil se 2. dubna 1805 v Odense
v Dánsku do chudé rodiny - jeho otec byl
krejčí a matka pradlena. Studoval na
několika školách, ale na žádné dlouho
nezůstal, protože, jak sám tvrdil, nebyl studijní typ. Také na studia neměl
peníze - jeho otec zemřel, když bylo Hansi Christianovi 11 let. Jeho matka
nedlouho poté zemřela na následky těžkého alkoholismu, kterému po
manželově smrti propadla. Je tedy zvláštní, že jeden z nejslavnějších
autorů měl jen základní vzdělání. Potýkal se i se zdravotním handicapem byl autista. Navíc byl i homosexuál, což na začátku 19. století
představovalo velký problém. Už na škole začal psát a jeho díla, zpočátku
ne příliš oblíbená, se postupně stávala populárnějšími. Jeho nejlepšími
literárními počiny byly bezesporu pohádky. Andersen jich napsal celkem 67.
Na nich je zvláštní, že málokdy končí dobře. Nepsal je totiž pro malé, ale
pro starší děti a dospělé. A ačkoli mu
právě jeho pohádky vynesly slávu,
nepsal je úmyslně, vznikaly spíše jako
vedlejší produkty jeho tvorby a
Andersen sám jimi dost opovrhoval. Ve
většině z nich se odrážely Andersenovy
vlastní životní situace, např. Malá
mořská víla je v podstatě příběh jeho
nešťastné lásky. Andersen zemřel 4.
srpna roku 1875 na důsledky zranění
způsobeného pádem z postele. Je

pochován na Assistenském hřbitově v Kodani v Dánsku.
Dílo
Divadelní hry
Konec Mikulášské věži
Anežka a vodník
Básnické sbírky
Básně
Básníkův bazar
Být či nebýt
Pohádky
Vzhledem k množství pohádek, které Andersen napsal, uvedu jen ty
nejznámější.:
Cínový vojáček
Císařovy nové šaty
Malá mořská víla
O princezně na hrášku
Ošklivé káčátko
Sněhová královna
Křesadlo
Divoké labutě
Slavík
Hloupý Honza
Matka
Pták fénix
Filip

Mezinárodní den ptactva
drozd zpěvný

První duben nepatří jen aprílovým
žertíkům, ale i všem opeřencům. Už
107 let se tento den slaví Mezinárodní
den ptactva. Prvního dubna roku 1906
byla totiž podepsána mezinárodní
Konvence o ochraně užitečného
ptactva. Československá republika k
této konvenci přistoupila až roku 1924.
Tento den se zároveň řadí k
významným mezinárodním dnům pro
přírodu. Duben je podle České společnosti ornitologické navíc velmi
zajímavým měsícem pro pozorovatele ptáků. Z České republiky odlétají
poslední zimní hosté, na našem území se zastavují ptáci směřující dále na
sever, tažní ptáci ze Středomoří nebo Afriky se vrací na svá hnízdiště a
některé druhy již hnízdí.
Už nyní je slyšet zpívající kosy, pěnkavy a sýkory. Od března se k nám
navíc vrací špačci, skřivani, konipasi, drozdi nebo holubi hřivnáči. Na
polích, kde vznikají kaluže z roztátého sněhu, se brzy objeví i čejky
chocholaté - bahňáci, kteří u nás hnízdí na vlhkých loukách nebo na
podmáčených polích.
Nejvíce ptáků bývá vidět kolem rybníků a vodních toků. Zde totiž nacházejí
nejvíce potravy v podobě vodního hmyzu a rostlin. Z vodních ptáků přilétají
na hnízdiště jako první rackové chechtaví, poláci velcí a chocholatí, potápky
roháči a husy velké. Naopak, k severu a severovýchodu se na jaře vydávají
u nás zimující husy polní a běločelé, brkoslavi severní, havrani polní a
kavky.
A proč vlastně Mezinárodní den ptactva vznikl?
Jedním z hlavních cílů Mezinárodního dne ptactva je obrátit pozornost k
nebezpečím ohrožujícím ptáky na celém světě, a pomoci tak k jejich
ochraně a ochraně jejich stanovišť. Největší hrozby na ptáky ale číhají v
době jejich často velmi dlouhých cest. Někteří letí až 10 000 kilometrů,
rekordmanem je rybák dlouhoocasý, který dokáže překonat až 40 000
kilometrů. Nejohroženějšími jsou druhy cestující přes Středozemní moře,
zejména křepelky
polní, chřástalové
polní, vlaštovky
obecné, drozdovití ptáci a další malí ptáci, táhnoucí v noci.
Terka H.

Buchenwald
Dne 11. 4. 1945 si lidé zajatí
v nacistickém
táboře
Buchenwald oddechli. Přijela
je zachránit americká armáda.
Přesně za 70 let potom si více
než 80 přeživších minutou
ticha připomnělo v bývalém
nacistickém
koncentračním
táboře
Buchenwald
u
durynského Výmaru 70. výročí jeho osvobození. V táboře
za skoro osm let jeho existence zahynulo asi 56 tisíc lidí.
Koncentrační tábor Buchenwald byl založen v červenci
1937 a do 11. dubna 1945 jím a jeho 136 dalšími tábory
prošlo přes 250 tisíc lidí, převážně Židů, Romů, politických
vězňů a sovětských válečných zajatců. V táboře bylo také
asi 7800 Čechů a Slováků, včetně například malířů Josefa
Čapka, Emila Filly a dalších. Ve chvíli osvobození bylo v
Buchenwaldu asi 21 tisíc vězňů, z toho přes 900 dětí.
Desetitisíce dalších lidí byly chvilku předtím z tábora
odvedeny na pochody smrti. Před 70 lety v dubnu spojenci
osvobodili také koncentrační tábory Bergen-Belsen,
Ravensbrück či Dachau.
Nikola

Den Země
Den Země je den věnovaný Zemi. Koná se
každoročně 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn
původními dny Země, které se probíhaly při
oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a
oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o
ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí. Historie
vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy
především John McConnell začal volat po vzniku
mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země.
První Den Země byl slaven v San Francisku. Tato oslava byla
pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i
jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu.
Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do
politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat
odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas
zejména mezi studenty.
OSN začala tento svátek slavit o rok
později (1971). V roce 1990 se k
Americe připojil i zbytek světa a 22.
duben se stal Mezinárodním dnem
Země.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda
lidí ve 175 státech světa. Stal se tak
největším sekulárním svátkem, který
slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či
národnost.
VojVed

14. dubna 1860 dorazil do San
Francisca první Pony express
Je to 155 let, což je
pro
lidstvo
jen
nepatrná část z
jeho historie, ale
prošlo
přitom
obrovským
rozvojem.
Perfektně to vidíme
i na příkladu Pony
expressu.
Ten
sloužil jako rychlá
kurýrní služba doručující listovní zásilky z východního pobřeží USA na
západní a naopak. V té době ještě totiž ještě v Americe nefungovala
transkontinentální železnice nebo telegrafy. Poštu vozily dostavníky a trvalo
to leckdy čtvrt roku.
Pony express přinesl malou revoluci, zásilku byl schopen doručit do deseti
dnů. Jednalo se de facto o „koňskou štafetu“, v rámci které osamocený
jezdec střídal na jednotlivých stanovištích koně a mohl tak uhánět stále
vysokou rychlostí. Trasa měřila 3000 km a bylo na ní 190 stanic na výměnu
koní, kterých bylo připravených 500. Střídali se i jezdci, většinou poté, co
odjeli cca 200 km – vystřídali přitom deset koní. Vše bylo velmi rychlé,
výměna koně trvala asi minutu. Jízda byla ale nebezpečná kvůli indiánům a
banditům.
Služba se využívala pro doručování důležitých informací, například do
novin. Přestože se velmi proslavila, tak moc dlouho nefungovala. Po roce a
půl už ji nahradil právě dostavěný telegraf. A 155 let poté, co do San
Franciska dorazil první posel Pony expressu, tu máme internet.
VojVed

Japonský maglev znovu p
překonal
řekonal
rekord, vlak let
letěll rychlostí 603 km/h
km
Rekordní rychlost 603 kilometr
kilometrů v hodině vyvinul v úterý přii testovací jízd
jízdě rychlovlak v
Japonsku. O třináct
ináct kilometr
kilometrů v hodině překonal
ekonal rekord, který pokořil
poko teprve před
týdnem. Vlak má v budoucnu vozit cestující mezi metropolí Tokiem a městem
m
Nagoja ve
střední
stř
části
Japonska.
Souprava se sedmi
vagóny pohybující se
na
principu
magnetické levitace
jela rychlostí přes
p
600
kilometr
kilometrů
v hodině
jedenáct
sekund. Ještě
Ješt
do
minulého týdne, kdy
padla hranice 590
km/h, přitom platil rekord z roku 2003, kdy vlak vyvinul rychlost 581 kilometrů
kilometr za hodinu.
Japonské dráhy plánují nový rychlovlak uvést do provozu za dvanáct let. Trasu dlouhou
286 kilometrů má spoj urazit za pouhých 40 minut. Rychlovlaky šinkanzen v současnosti
tuto trasu jezdí dvakrát déle. Vlaky s technologií
chnologií maglev se při
p jízdě pohybují
v poli supravodivých magnetů,
magnetů nacházejících se jak v kolejích, tak v jeho konstrukci. Tím
pádem se vznáší se zhruba deset centimetrů
centimetr nad tratí. Japonci chtějí,
cht
aby nové
soupravy do roku 2045 jezdily také mezi Tokiem a Osakou, vzdálenými od sebe 507
kilometrů.. V cíli mají být za hodinu a sedm minut, tedy za polovi
poloviční
ční čas než ty nynější.
Výstavba tratí však přijde
řijde Japonce draze. Jen
úsek do Nagoje má stát v přepočtu
p
bezmála
sto miliard dolarů (2,5 biliónu korun). Japonci
však doufají, že vlaky šinkanzen a technologie
maglev prodají v zahraničí.
Premiér Šinzo Abe brzy vyrazí do Spojených
států, kde se je bude snažit nabídnout pro
rychlotrať z New Yorku do Washingtonu.
Zebras7

Otevře se tunel Blanka letos?
Tunelový komplex Blanka je v současnosti nejrozsáhlejší podzemní stavba,
která se v Česku buduje (bude to nejdelší městský tunel v celé Evropě). Je
součástí severozápadní části pražského městského okruhu, jejíž celková
délka činí 6 382 metrů. Stavbu tunelů poznamenalo několik vážných
propadů půdy.

Zatím poslední zveřejněný termín otevření pražského tunelového komplexu
Blanka, který byl stanoven na 15. září, se možná opět posune, pokud se
ukáže, že bude potřeba vyměnit více poškozených kabelů. Firma ČKD
Praha DIZ prozatím odstranila 15 kilometrů kabelů. Nyní ČKD čeká na
technické řešení projektanta a pokyn správce stavby, firmy Inženýring
dopravních staveb IDS, kam má kabely uložit. „Jde o to, aby se
neopakovaly problémy při případném výskytu vody v šachtách, kudy kabely
vedou,“ uvedl mluvčí. S tím jsou spojeny i některé stavební
úpravy, které bude nutné provést. Vyčištění kanálů, odstranění vad a
poškozených kabelů. Tyto práce by měla zařídit společnost Metrostav.
Myslí si, že se práce stihnou dodělat do 15. září tohoto roku. V tomto
termínu by se měla Blanka otevřít pro veřejnost. Pokud by ale bylo třeba
vyměnit i další kabely, termín by mohl být opět odložen. Zatím tato situace
nenastala, takže nyní nechceme spekulovat o žádném jiném termínu. Do
tunelu Blanka natekla voda v roce 2013 vjezdy na Letenské pláni a na
Malovance. Následně se dostala do chodníků, pod nimiž voda kabely
poškodila. V té době totiž ještě nebyly dokončeny plně funkční vodotěsné
poklopy na chodnících. Praha se následně přela s dodavateli, kdo je za
situaci zodpovědný a kdo výměnu zaplatí.
Tunelový komplex, který měl řidičům sloužit už před čtyřmi lety, vyšel zatím
na 37 miliard korun. Stavbu zahájila radnice, kterou tehdy vedl
primátor Pavel Bém z ODS. Od té doby se práce prodražily minimálně o
šest miliard korun.
Zebras7

Rallye Dakar se příští rok pojede do Peru
Po absenci ve dvou posledních ročnících se do Rallye Dakar v roce 2016
vrátí Peru. Ve čtvrtek 16.4.2015 to oznámili organizátoři. Zároveň potvrdili,
že dalšími zeměmi v osmém ročníku slavné soutěže na jihoamerickém
kontinentu budou Argentina a Bolívie.

Právě peruánská metropole Lima obstará 3. ledna slavnostní start příštího
ročníku Rallye Dakar, jež vyvrcholí 16. ledna v argentinském Rosariu. Peru
naposledy přivítalo účastníky soutěže v letech 2012 a 2013.
Příští ročník se měl původně jet ve čtyřech zemích, nicméně odřekla svou
účast Chile. Země, jež spolu s Argentinou uspořádala všechny ročníky od
roku 2008, kdy se rallye kvůli obavám o bezpečnost přesunula z Afriky, se
musela svého podílu vzdát po obrovských záplavách na severu země.
Trasa pro rok 2016 bude oficiálně představena 18. listopadu v Paříži.
RamTer

Kopecký s novou fabií suverénně vyhrál
Rallye Šumava Klatovy
Úvodní soutěž seriálu mistrovství republiky Rallye Šumava Klatovy vyhrál
Jan Kopecký s novým speciálem Škoda Fabia R5. Druhý byl s více než
půldruhaminutovým odstupem Francouz Bryan Bouffier s citroënem, třetí
dojel Pavel Valoušek ve starším modelu Fabie S2000.

Třiatřicetiletý Kopecký zajel nejrychlejší čas v jedenácti z dvanácti
rychlostních zkoušek rallye. Jako jediný ho dokázal v druhém testu porazit
obhájce prvenství v soutěži i celém seriálu Václav Pech, jenž ale hned v
následující erzetě musel kvůli technickým potížím svého vozu Mini
odstoupit.
Favorit Kopecký poté postupně zvyšoval náskok před druhým Bouffierem a
jezdce, jenž za ním v roce 2013 skončil na druhém místě v seriálu
mistrovství Evropy, porazil v okolí Klatov o 1:34,6 minuty. Třetí Valoušek
ztratil už 2:48,9 minuty.
Šestidílný domácí seriál bude pokračovat za měsíc v Českém Krumlově.
RamTer

Vtipy
Jede jednou zajíc na koloběžce po polní cestě. Na rozcestí potká
opilého medvěda, který má kolem sebe spoustu lahví. „Ahoj,
medvěde.“ „Ahoj, zajíčku.“ odpoví medvěd a napije se piva. Pak se
zeptá: „Zajíčku, jak jsi našetřil na tuhle krásnou koloběžku?“ „To víš,
nepiji, nekouřím, našetřil jsem si.“odpoví mu zajíček, zahne vpravo a
odjede. Za tři roky přijede zajíc na kole a znova se potká
s medvědem. Medvěd popíjí pivo a zase ptá: „Zajíčku, jak jsi proboha
našetřil na kolo?“ „To víš, nepiji, nekouřím, našetřil jsem si.“ odpoví
mu zajíček, zahne vlevo a odjede. Za další tři roky přiletí zajíček
v ošklivé ošoupané helikoptéře a medvěd přijede v luxusním
mercedesu s řidičem. Zajíček vyvalí oči a řekne: „Medvěde, jak sis
našetřil na auto s řidičem?“ „To víš, zajíčku, pil jsem, pil a pil a pak
jsem ty lahve šel vrátit.“

Běhá zajíc radostně po poli a radostně křičí: „Ať žije vláda! Ať žije
vláda!“ Přiběhne za ním druhý zajíc a ptá se: „Co blbneš, prosím tě?“
Ten první na to s úsměvem: „Zdražili broky.“

Terka H.

Osmisměrky, vyškrtej slova a najdi tajenky:
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Slova: Ahoj, hokej, jupík, polka, Adéla, kotel, olej, orel, rosa, semeno, salko, septik,
kolo, rak, solamil, koza, kopa, lusk, Anna, les, Olda, eso, emko.
Tajenka: _ _ _ _ _ _
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Slova: Ano, alkohol, ahoj, lopata, poleno, trol, jojo, bobr, hloh, Nela, lok, popel,
kulovnice, osel, Telč, most, astra, Kristýna, mák, Oslo, sob, bok, luk.
Tajenka: _ _ _ _

Minulé číslo:
Osmisměrka: Březen
Tajenky: Jahoda, sokol
DaŠa

