
 



Úvodník 

 

Ahoj, spolužáci, dobrý den, učitelé, 

právě držíte v rukou další číslo našeho školního časopisu Tornádo, ve kterém se 
dočtete např.: o Poháru starosty, o novinkách z Gutovské rady nebo také něco málo 
o naší paní učitelce Drážné. ☺ Můžete se ale také těšit na spoustu jiných věcí. 
Doufám, že si čtení tohoto čísla užijete. Přejeme vám krásné podzimní prázdniny!  

Lucka ☺ 
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Stránka zaměstnanců školy 

Mgr. Pavla Drážná 

Angličtina je jediný cizí jazyk, kterým 
se pořádně domluvím. 

Bůh, v kterého věřím, zaujímá v mém 
životě to nejdůležitější místo. 

Cestování mám ráda, ročně toho 
najezdím hodně – zejména vlakem. 

Český jazyk byl už od ZŠ můj 
oblíbený předmět – a už mi to zůstalo. 
☺  

Dovolená či prázdniny, prostě dny, na 
které se každoročně moc těším, ještě 
že je máme! ☺ 

Etická výchova – předmět, kterým se 
teď zabývám ve svém dalším 
vzdělávání a opravdu mě to baví. 

Francie – moc krásná země, byla 
jsem tam už 2x. 

Gutovka čili ZŠ Gutova je moje 
pracoviště již 7. rokem 

Hudba. Nejsem žádný odborník, ale 
hudbu mám ráda. Hraji na kytaru a 
v poslední době jsem si oblíbila 
koncerty vážné hudby. 

Chyby. Děláme je všichni, takže já 
taky☺ Vážím si lidí, kteří o  

svých chybách nejen vědí, ale také se 
s nimi učí dobře žít. 

Introvert – moje osobnostní 
nastavení, v praxi to znamená, že 
mám velmi ráda svůj klid, takže po 
práci příliš nevyhledávám společnost 
ostatních. 

Knihy – moje velká záliba, i když na ni 
nemám moc času. Mezi mé 
nejoblíbenější knihy patří Pán prstenů 
od J. R. R. Tolkiena 

Lidé. Mám lidi ráda, i když mě někteří 
občas vytáčí. Ale stačí si od nich chvíli 
odpočinout a druhý den je můžu potkat 
znova☺ 

Maturitu jsme složila kdysi dávno na 
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 



Maturovala jsem z češtiny, angličtiny, 
zeměpisu a výše zmíněné latiny. 

Nejstarší z dětí svých rodičů jsem já. 
Mám ještě 2 sourozence – o rok 
mladší sestru Barboru a 5 let mladšího 
bratra Jiřího. 

Otrokovice jsou malé město, z něhož 
pocházím, žijí zde moji rodiče a 
sourozenci a já je často navštěvuji. 

Pasivní sportovec – to jsem prostě 
já☺ Sama sportuji jen výjimečně, zato 
jsem ale vděčný divák téměř každého 
sportu. Nejraději se podívám na hokej, 
fotbal, atletiku, biatlon a krasobruslení. 

Reflexe. Přemýšlím ráda, někdy až 
moc. O sobě, o tom, co dělám, o 
životě, … apod. 

Řím – město, které jsem asi před 15 
lety navštívila a do kterého bych moc 
ráda podívala ještě jednou. 

Spánek – jedna z mých 
nejoblíbenějších činností☺ 

Škola. Do školy chodím už hodně 
dlouho – začala jsem někdy v minulém 
století jako nadšená prvňačka, 
pokračovala jsem na gymnáziu na 

vysoké škole… a teď v tom pokračuji 
jako učitelka☺  

Třída 7. A, ta je moje☺ 

Učení mě stále baví, snad mi to ještě 
pár let vydrží ☺ 

Vyšívání – další moje záliba, u níž 
vydržím klidně celé hodiny. 

X – symbol neznáma (= neznám 
dopředu svou budoucnost, za což jsem 
ráda, je to tak lepší i zajímavější) 

Y (nebo I) je moje specialita – na 
pravopisné chyby jsem přímo 
alergická☺ 

Zoo. Zajdu tam ráda, a to nejen tady 
v Praze, ale i u nás na Moravě, 
konkrétně ve Zlíně na Lešné. Až 
budete mít cestu na jih Moravy, určitě 
se tam zastavte, stojí to za to! 

Život je pro mě dobrodružná cesta. A 
jsem ráda, že vás všechny na ní, milí 
čtenáři Tornáda, potkávám☺ 



Gutovská rada 

Na posledních gutovských radách, které se konaly 6. 10. a 14. 10. 2015, se řešilo: 

Zábavné odpoledne GR 

Hra k oslavám výročí Karla IV. 

Hra, která byla vybrána, je dáma. 

Za každou třídu bude zvolen 1 účastník a 1 zástupce (dohromady 24 účastníků). 

Ti budou zvoleni tak, že vyhrají třídní kolo. 

Soutěž se bude konat ve středu 4.11. -13.50-15.30 

Nástěnka GR 
 
Řešila se nová úprava nástěnky. 

Byl vybrán jeden správce za 7.,8. a 9. třídu. 

7. třída - Eliška Machová 
8. třída - Kryštof Zeman 
9. třída - Naďa Hrubá 

Na nástěnce najdete veškeré informace ohledně Gutovské rady. 

Nachází vedle kanceláře zástupkyně pro 1. stupeň v prvním patře. 

Školní hlasatel - Bude se vybírat školní hlasatel.  

Na tuto funkci se může přihlásit kdokoliv z žáků. 

Všichni zájemci se zúčastní 1. kola – To obnáší přečíst určitý text před 
zvolenou porotou. 

Ti, co postoupí, se zúčastní kola číslo 2 – Zde přečtou text poprvé do rozhlasu. Ten, 
který vyhraje druhé kolo, se stane školním hlasatelem. 

 Focení 
Dne 14. 10. proběhlo na schůzce GR focení všech členů (předsedů a 
zástupců). 

Fotky naleznete na nástěnce GR v prvním patře. 
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Generální zkouška České filharmonie 

Ve středu 21. 10. navštívily naše 8. třídy koncert v Rudolfinu.  
Koncert byl velice působivý. Na programu byli tito skladatelé: 

JAN RYANT DŘÍZAL*1986 
-Od tohoto skladatele jsme mohli slyšet skladbu Kuře 
melancholik. 
-Vystudoval kompozici na pražské konzervatoři u Otomara 
Kvěcha a nyní pokračuje na HAMU pod vedením Hanuše 
Bartoně. 
-O své hudbě říká, že jeho skladba neoplývá „Dvořákovou 
melodičností. Je tak trochu pochroumaná. 
SERGEJ PROKOFJEV (1891-1953) 
-Ze složky tohoto skladatele jsme mohli slyšet Sinfonii 
concertante op. 125. 
-Měl zákaz provozování hudby. 
-Měl problémy v SSSR. 
-Skladba se nejdříve jmenovala Koncert pro violoncello. 
-K dokončení skladby mu zabránila smrt. 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
-Od Beethovena jsme mohli slyšet 
jednu z nejslavnějších skladeb a 
každý ji musí znát, protože je to 
Symfonie 5 Osudová, aneb TA 
TATA DÁ. 
-Třetí symfonie je Kantáta na smrt císaře Josefa II. 
 

 
Hodnocení: 
Koncert byl opravdu krásný. 
Obecenstvo se nenudilo. Bylo skvělé, 
jak uvaděč komunikoval s publikem. 
Hlavně nás uchvátila symfonie 
Osudová. 
 
 

 

Denio 



Pohár starosty Prahy 10 
 

Dne 9. října se naše škola 
zúčastnila Putovního poháru 
starosty Prahy 10 za doprovodu 
pana učitele Sýkory. A co to ten 
„Pohár starosty Prahy 10“ vlastně 
je? Je to fotbalový turnaj   žáků 
sedmých až devátých ročníků škol 
Prahy 10.   Uskutečňuje se každý 
rok. Když jsem se ptal pořadatele, 

jaký to už je vlastně ročník, tak se mi přiznal, že i on sám neví. Poté jsem se ho 
aspoň optal, koho tak tipuje na vítěze, a na to mi odvětil, že Základní školu Eden, 
díky tomu, že má většinu fotbalistů ze Slávie, ale prý to vypadá nadějně i pro naše 
hochy. Při této příležitosti mi sdělil, že je to jeden z nejlepších ročníků po stránce 
atmosféry.  

Naši kluci nastoupili na první zápas 
připraveni a secvičeni, jak se na správné 
sportovce patří. K tomu byli odhodláni 
letošní rok vyhrát celý šampionát. První 
utkání se jim velmi podařilo, zvítězili 4:0 
proti Základní škole Nad Vodovodem. 
Následující zápas opět vyhráli, ale ovšem 
už ne s čistým štítem. Při neopatrném 
zákroku Marka Koláře se odrazil míč od rukavice do brány. Ovšem nic se nedělo, 
naši vyhráli s krásným skóre 3:1 nad ZŠ Břečťanová. V následujícím zápase se jim 
povedlo zopakovat úspěch z prvního utkání. Po krátké pouze opět nastoupili na 

hřiště, tento zápas byl pro našince 
velmi jednoduchý, podařilo se jim 
zvítězit 7:0, tento výsledek si protihráči 
zavinili sami svou nešikovností, sám 
bych to neuměl vystihnout lépe než 
jeden z našich nejlepších hráčů Jan 
Žambůrek:„To jsou dřeváci.“  
Následoval čas na oběd, dostali jsme 
bagety a sušenky. Když tým nabral 
sílu, vrhl se do předposledního zápasu, 
kde soupeře smetli z dvorce úžasným 

výsledkem 5:0. Nakonec následovalo finále, my proti Základní škole Eden. Před 



zápasem se chlapci ještě jednou pro jistotu rozhýbali a poté nastoupili s odhodláním 
tento rok zvítězit. V první polovině zápasu se snažili na soupeře zatlačit, přitom měli 
Kuba Hodek a poté Michal Bažant 
šanci dát bránu, bohužel ani jeden 
z nich svou příležitost nevyužil. Po 
nedovoleném zákroku jednoho 
z protihráčů na Jana Žambůrka, který 
utrpěl zranění paty, to šlo s našimi 
z kopce. Dostali jsme jeden gól, po 
úžasné kombinaci soupeře. Chlapci už 
nedorovnali a zápas skončil chmurně 
0:1 pro Eden.  

Následovalo vyhlášení vítězů. Naše škola se umístila na krásném, ale smutném 
druhém místě, ale máme do příště co zlepšovat. Hoši dostali krásnou tašku, která 
se mi zdála lepší než cena vítěze. Ovšem to mi nepřišlo jako nejlepší výhra, tou bylo 
to, že jsme mohli sedět na obědě u učitelského stolu a jíst dort, který jsme dostali od 
otce Dominika Štrobla. 

Na závěr bych rád zveřejnil, kdo byl nejlepším hráčem týmu. Po dlouhém uvažování 
s panem učitelem Sýkorou jsme se shodli na Marku Kolářovi, který dal dva góly a to 

byl fantastický 
úspěch. Nesmím 
zapomenout na 
ostatní, dvěma 
nejlepšími střelci 
se stali Dan 
Dostál a Jan 

Žambůrek.  
Všichni ostatní 
byli také skvělí, 
ale nenastříleli 
tolik branek jako 
tito dva.  

Kompletní složení 
týmu: Jan 

Žambůrek, Dan Dostál, Michal Bažant, Jan Dyba, Kuba Hodek, Dominik Štrobl a 
Petr Hautman. Brankář: Marek Kolář.   A s nimi pan učitel Sýkora.  

Jakub Veinlich 



Adaptační kurz - Černá hora 

18. - 25. 9. 2015 

Dne 18. 9. 2015 v pátek jsme odjeli na adaptační kurz do Krkonoš na Černou horu. 
Těšili jsme se na to, že se po prázdninách všichni uvidíme a zažijeme společně 
spoustu zajímavých věcí. 

Počasí nám celý týden přálo, proto jsme si užívali všech venkovních soutěží a 
výletů. 

Soutěže nám pomáhaly v tom, abychom se pořádně vzájemně seznámili a poznali. 
Také nás učili týmovému a třídnímu duchu. Ze soutěží jsme si oblíbili vybíjenou, kde 
však docházelo k menším úrazům našich spolužaček. Proto jsme raději hráli tzv. 
mašinku, kde záleželo na naší rychlosti, ale také na štěstí ve hře kámen–nůžky–
papír. 

Podnikli jsme několik výletů, 
např. celodenní výlet na Liščí 
horu. Odtud máme krásné 
fotografie, protože vládce 
hor Krakonoš nám dopřál 
slunný den a daleký výhled do 
kraje. 

Pro nás, pražské děti, byl také 
hezký výlet na 
rašeliniště, kde jsme se setkali s nádhernou přírodou a velikým tichem a klidem. 

Na večery jsme se moc těšili, protože skoro každý večer jsme měli diskotéku. 
Z pohorek a tepláků jsme se všichni převlékli do slušivého oblečení a užívali jsme si 
dobré hudby a zábavy. 

Doufáme, že si to naši učitelé a vychovatelé s námi hezky užili jako my s nimi. Pro 
všechny to byl moc příjemný týden plný radosti a vzájemného poznávání.  

Štroby 



Výjezd Gutovské rady 

Gutovská rada společně s 6.a, 6.b a 8.a vyjela do Horského hotelu na Černou horu 
společně s paní učitelkami: Němcovou, Černou, Krejčí a s panem učitelem Sýkorou. 
Proto měla většinou společné programy s těmito třídami. 

Gutovská rada měla velmi nabitý program, většinu dopoledne trávila venku s 6. a, b 
nebo s 8.a. Pokud se nešlo ven, tak se učilo. Odpoledne se konaly procházky a hry 
v okolí hotelu. Ve večerních programech se Gutovská rada scházela a řešila 
problémy nebo společně s ostatními třídami trávili večer na diskotéce. 

Všichni podnikli celodenní výlet k Chatě na rozcestí a zpět do Horského hotelu. 
Hned po snídani si každý nafasoval svačinu a hned se vyrazilo. Na Kolínské boudě 
jsme dohonili 6. b, která vyrazila o půl hodiny dříve. O kilometr později jsme uviděli 
na cestě hada, o kterém stále nevíme, jestli to byla užovka či zmije. Následný výšlap 
do kopce většinu unavil, a tak se těsně pod vrcholem dala obědová pauza 
s vyhlídkou na Černou horu. Po hodině se pokračovalo po rovině k cíli. 

Od Chaty na rozcestí se šlo úzkou pěšinou a spádem zpět ke Kolínské boudě a 
následoval výšlap na Černou horu. Odtud byl již mírný kopec dolů k Horskému 
hotelu. 

Jediný samostatný výlet měla Gutovská rada do Jánských Lázní po sjezdovce a 
zpět lanovkou. Tam si každý koupil nějakou pochutinu, památku či pohled pro 
rodiče. 

Společně s 6. a měla dopolední procházku k černohorským rašeliništím. 

Ta tvořila klasický okruh od hotelu k Černé boudě a od ní k rašeliništím a stejnou 
cestou zpět. 

Pro 8.a připravila hru na upíry, která všechny žáky zaujala a následující čtyři dny se 
hrála až do odjezdu.Princip hry je, že jsou lidé a upíři. Upíři se snaží za pomocí 
lihových fix udělat dvě tečky lidem (tím upíři vyřadí člověka) a takto otečkovat 
všechny lidi. Ti se zase snaží najít upíra a pak ho začesnekovat (tím, že tři lidé 
přijdou k někomu a řeknou: česnek, česnek, česnek). Pokud je upír, tak vypadává, 
ale jestli není upír, vypadávají ti tři lidé. 

S 8.a připravila okruhovou bojovou hru pro 6. třídy. 

Ta tvořila okruh s devíti stanovišti od hotelu kolem lanovky, rozhledny, kiosku u 
staré lanovky a okolo Sokolské boudy zpět k hotelu. Šesté třídy byly rozděleny do 
několika skupin po pěti dětech a jednom průvodci s baterkou, který byl jako dozor 
skupiny. Děti dostávaly otázky a za správné odpovědi obdržely část 



 básničky.Potom tři nejlepší skupiny dostaly sladkou odměnu.Šestým třídám se 
bojová hra moc líbila a díky promítání filmu byla i překvapením. 

Poslední den šly všechny třídy na Kolínskou boudu, kde si všichni mohli něco za 
zbylé peníze koupit. 
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Sběr papíru – říjen 

6. - 8. října se uskutečnil sběr papíru. Děti se celkem snažily a dohromady nasbíraly 
3395 kg. Celý sběr papíru vedl pan učitel Stejskal.  

 

Rozhovor: 

Tornádo: „Kolik kilogramů se celkem nasbíralo?“  

P. uč. Stejskal: „Okolo 4 000kg.“ 

Tornádo: „Které třídy nasbíraly nejvíc?“ 

P. uč. Stejskal: „3.c. Nasbírala 570,5 kg. Po ní 
byla 3. a a 5. b.“  

Tornádo: „Stalo se, že nějaká třída nepřinesla 
nic?“ 

P. uč. Stejskal: „Ne, letos naštěstí ne.“ 

Tornádo: „Čekal jste více nebo méně nasbíraného papíru?“ 

P. uč. Stejskal: „Tuto akci jsem vedl poprvé, tak jsem neměl s čím porovnat. Ale 
myslel jsem si, že to bude zhruba tolik.“ 

Tornádo: „Za jak dlouho se naplnil kontejner?“ 

P. uč. Stejskal: „Za 3 dny.“ 

Tornádo: „Kdy bude další sběr?“ 

P. uč. Stejskal: „Zase za půl roku ☺.“ 

Tornádo: „Děkujeme.“ 

P. uč. Stejskal: „Není zač.“ 

Shrnutí: 

1. místo: 3. c, 570,5 kg 
2. místo: 3.a, 445 kg 
3. místo: 5.b, 442,5 kg 

Celkem: 3395 kg  

Lucka, te 



Výtvarná výchova pro první stupeň 

Na prvním stupni všichni žáci dostali od svých třídních učitelů témata na kreslení. Ta 
byla různá. Zatímco u jedné třídy můžeme vidět Noemovu archu, druhá dělá město. 
Děti se jimi učí. Například Noemovou archou se učí biblický příběh. A proč to 
všechno? Začínají se totiž dělat výstavy. Tak aby bylo z čeho vybírat. Děti práce 
moc baví. Mluvili jsme s paní učitelkou Jindrákovou, která nám řekla, že jedno téma 
dělali čtyři vyučovací hodiny. 

A zde máme povedené práce na ukázku. 
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Knihy a filmy 
 

filmy 

Purpurový vrch 

Na Purpurovém vrchu stojí dům, kterému je lepší se 
vyhnout. Nezvané návštěvníky straší zlověstnou 
krvavou barvou okolní půdy a děsivými tajemstvími, jež 
prosakují z jeho bortících se zdí. Otázkou je, co se 
stane s návštěvníky, které jeho majitelé pozvou. 
Geniální režisér Guillermo del Toro, který dokáže 
všechny vaše noční můry naservírovat v krásném 
filmovém balení, natočil další snímek, u kterého se 
budete zároveň bát a žasnout nad krásou a dokonalostí 
každé scény.  

 

Hotel Transylvánia 

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, 
ale také vlastníkem stylového hotelu Transylvánie - 
luxusního pětihvězdičkového resortu, kde se mohou 
všechna monstra světa (tedy Frankenstein, Mumie, 
vlkodlaci, Zombie, neviditelný muž a spousta dalších) 
dostat daleko od všech a být jen sami sebou v 
bezpečném prostředí bez lidí. Ale pro Drákulu existuje 
ještě daleko důležitější důvod, proč držet obyčejné 
smrtelníky dál od hotelu Transylvánie: aby ochránil 
Mavis, svoji milovanou náctiletou dceru. Jako většina 
teenagerů i Mavis chce opustit hnízdo a prozkoumávat 
velký svět za hranicemi hotelu. Jenže to je myšlenka, 
která Draculu skutečně děsí! A navíc se blíží termín, 

kdy se budou ve velkém stylu slavit narozeniny jeho milované Mavis a v hotelu se 
nečekaně objeví člověk. 



Knihy 

Knoflíková válka 

Loverňáci a Velraňáci se opravdu nemají rádi. A 
když se někdo nemá opravdu rád, dříve nebo 
později dojde ke konfliktu. Nejinak tomu bylo i v 
tomto případě. Vybuchla válka. Sice šlo jen boj mezi 
dvěma nesmiřitelnými chlapeckými tábory, ale 
zarputilosti v něm bylo stejně, jako když válčí 
dospěláci. A stejně jako u válek dospělých, každá 
strana toužila získat nějakou trofej. V tomto případě 
to byly knoflíky, přezky, límce a kšandy uřezané 
poraženým. Z takového výsledku bojů rodiče 
opravdu nemohou mít radost…Knoflíková válka byla 
přeložena do mnoha světových jazyků a dočkala se 
i pěti filmových zpracování. 

 

 Hladová přání 

Podmoří je svět, který je magií přímo prosáklý. Čarodějové 
na Tark Itlen, kteří ji studují, ne vždycky činí nejmoudřejší 
rozhodnutí. Nepodařené pokusy se ztrácejí v podzemí 
kláštera, kde čekají, až budou znovu nalezeny. 
Když jim ze sklepení pomůžete, splní vám jakékoliv přání. 
Chtít za to budou jenom pár kapek vaší krve. Alespoň to tak 
tvrdí. Ve skutečnosti vás možná připraví o vše, na čem vám 
v životě záleželo.  
Co se stane, když se jim dostane do rukou holčička, která 
ještě věří v kouzelné skřítky a dobré víly z pohádek? 

 

Niki a Ester 



Významná výročí – říjen 

Stejně jako v minulém čísle vám i teď přináším stručný přehled těch 
nejzajímavějších výročí tohoto měsíce. 

 

1. října 1946 bylo v tzv. Norimberském procesu odsouzeno k trestu smrti dvanáct 
nacistických pohlavárů (Hermann Göring, Martin Bormann, Ernst Kaltenbrunner, 
Wilhelm Frick ad.) za válečné zločiny a za zločiny proti lidskosti. Tento soudní 
proces byl veden Spojenými státy, Velkou Británií, Sovětským svazem a Francií, a 
proběhl před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku. 

 

4. října 1957 vyslal SSSR, v rámci soupeření s USA, na oběžnou dráhu první 
umělou družici – Sputnik 1. Sověti se rozhodli stávající programy urychlit a vypustit 
na oběžnou dráhu co nejjednodušší družici o hmotnosti do sta kilogramů. 
V počátcích projektování byla označena jako Prostějšij Sputnik. Byla to jednodušší 
forma vědecké družice, protože plnohodnotná družice ještě nebyla dokončena. 
Cílem bylo ověřit, zda je vůbec let vesmírem možný. Měla mít jediný vědecký 
přístroj: vysílačku. 

 

5. října 1936 se narodil Václav Havel, poslední prezident Československa a první 
prezident České republiky. Byl to jeden z nejvýznamnějších státníků naší republiky a 
jeho jméno bývá nejčastěji spojováno s Chartou 77 a s tzv. Sametovou revolucí. 

 

11. října při tažení husitských vojsk na Moravu byl u Přibyslavi zabit hejtman Jan 
Žižka z Trocnova. Tento muž byl nejdůležitějším husitským vojevůdcem a autor 
nového defenzivního způsobu boje – vozové hradby. 

 

12. října 1492 připlul Kryštof Kolumbus k břehům Ameriky, i když si myslel, že 
objevil novou cestu do Indie. Díky tomuto mořeplavci z Janova byl objeven americký 
kontinent a je paradoxem, že on sám se o tom nikdy nedozvěděl. Až do konce 
života byl přesvědčen, že doplul do Indie. 

Proto se také původní obyvatelé Ameriky nazývají indiáni. 

 



18. října 1931 zemřel Thomas Alva Edison. Byl to americký podnikatel a 
vynálezce. Mezi jeho největší úspěchy patří vynález fonografu (předchůdce 
gramofonu) a žárovka. 

 

20. října 1740 se vlády nad Habsburskou monarchií chopila Marie Terezie. Tato 
panovnice je „nechvalně“ proslulá díky zavedení povinné školní docházky. 

 

23. října 1958 nakreslil belgický kreslíř Peyo první postavičky světoznámých 
Šmoulů. Jejichž osudy byly později několikrát zfilmovány. 

 

28. října 1918 bylo vyhlášeno samostatná Československá republika, čímž se 
rozpadlo Rakousko-Uhersko. V tento den máme státní svátek – Den české 
státnosti. Na založení republiky měli největší zásluhy Tomáš Garrigue Masaryk, 
Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip 



Hry – Pandemic 

Oproti většině ostatních her hráči nehrají proti sobě, ale společně se snaží zachránit 
lidstvo před totální pandemií. Hra je 
určena pro 2 až 4 hráče a je možné ji 
hrát i samostatně. Postavy jsou 
reprezentovány figurkami, nemoci 
reprezentují krychličky v barvě nemoci 
(modrá pro anthrax, černá pro choleru, 
červená pro SARS, žlutá pro tyfus) 
Každá nemoc má svoji oblast, ve které 
propukají epidemie dané choroby. 
V městech postupem času propukají 
nemoci, které mohou přerůst 
v pandemii. Hra využívá dva balíčky – herní a infekční. Oba balíčky obsahují jednu 
kartu pro každé město, do herního se dále přimíchá 4-6 karet epidemií a několik 
karet speciálních akcí. Herní karty měst slouží pro vývin léků, pohyb po mapě či 
stavbu výzkumného střediska. Infekční karta přidá kostičku nemoci pro dané 
město. Herní plán je tvořen 48 městy a dopravními linkami, kterými se přepravujeme 
jak my, tak choroby. Na začátku hry jsou všechny figurky umístěny do Atlanty a zde 
je také první výzkumné středisko (v Atlantě má sídlo Středisko pro kontrolu 
a prevenci nemocí). Každý hráč si před hrou vylosuje roli se speciálními 
schopnostmi, např.:lékař, vědec, dispečer, výzkumník nebo operační specialista. 
Lékař dokáže vyléčit celé město od jedné choroby, vědec dokáže rychleji vyvinout 
lék, dispečer může urychlit pohyb ostatních hráčů, výzkumník dokáže snadno 
předávat své znalosti (herní karty) ostatním a operační specialista vybuduje 
výzkumné centrum bez použití karet. Hráči vítězí, pokud vyvinou všechny léky. 
Hráči prohrají, pokud dovolí, aby se nějaká nemoc příliš rozšířila (vyčerpají zásobu 
kostiček jedné barvy) nebo příliš mnoho pandemií (8), případně pokud otálejí 
s dokončením výzkumu všech vakcín (doberou balíček herních karet). Dokážete 
porazit všechny choroby? 

Cena: 580 (zhruba) 

 

Ondřej 



Hlavolamy a hádanky 

 

Neposedný leknín 

V rybníku roste leknín a každý den zdvojnásobí velikost. 16. den je velký jako celý 
rybník. Který den zabíral polovinu rybníku? 

Topinky 

Jedna topinka se smaží deset minut - pět 
minut z každé strany. Na pánev se 
vejdou dva chleby vedle sebe. Za jak 
dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi 
tři topinky? 

Nápověda: Můžete začít smažit 
topinku, sundat ji z pánve a dosmažit 
později. 

Nerovnající se čísla 

Na všechny zmíněné příklady musíte mít stejný způsob pro výpočet  

Nápověda: nevšímejte si znaménka plus 

3 + 1 = 24 

5 + 2 = 37 

7 + 2 = 59 

15 + 3 = 1218 

 

Odpovědí se dočkáte v příštím vydání. ☺ 

 

Ondřej 

 



Osmisměrky 

 

           Najdi: mimoň, kaktus, klíč, ničitel, disk, pes, len, neon, Bart 

                                     Zbytek písmen vypiš ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kov 
2. Tlustokožec 
3. Český převratný vynález  
4. Jednotka váhy  
5. Místo těžby kamene  
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