
  



Úvodník 

Vážení učitelé, milí spolužáci ☺, 

vítejte u nového čísla časopisu Tornádo. Tento měsíc se opět stala 
spousta zajímavých věcí a my jsme pro vás vybrali ty nejdůležitější. 
Všichni už víte, že se změnilo logo školy. Doporučuji přečíst si zajímavý 
matematicky laděný článek od pana učitele Najárese. Vyslechli jsme 
jenom kladná hodnocení na Protidrogový vlak, který navštívili žáci 2. 
stupně. Redaktor Tornáda Kuba Veinlich doprovázel naše sportovce a 
napsal o svých dojmech ze zápasů. Píšeme i o dalších akcích, které děti 
navštívily, a o školní knihovně. Sledujete Superstar? Komu fandíte? 
Bohužel noví redaktoři z 6. A články nedodali včas, a tak jsme ochuzeni 
o hlavolamy a komiks. Přesto vám přeji příjemné počtení, v příštím čísle 
se dozvíte o Dni otevřených dveří a o tom, jak jsme dopadli na celostátní 
soutěži v Brně. ☺  
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Stránka zaměs
Marie Zajdlová 
učitelka 1. stupně ZŠ, od roku 2002 ve funkci zástupkyn

 
CO SE MI PODAŘILO 

 
• 10. 10. 1958 se narodit

 

 

 
• 1. 9. 1973 – 30. 6. 1977 úsp

k maturitě 
 

 

 

• 1981 získat vysokoškolský diplom na Pedagogické 
fakultě UK 

• 1982 získat 2. vysokoškolský diplom na Pedagogické 
fakultě UK 
 

 
 
 
 
 

vzd
 
 

 

 
• 1982 a 1983 nejv

Roman a Petr 

 

Stránka zaměstnanců školy

 ZŠ, od roku 2002 ve funkci zástupkyně ř

 

10. 10. 1958 se narodit 

 
• 1. 9. 1964 vstoupit do školy a už z

neodejít 
• 30. 6. 1973 ukončit ZŠ 

30. 6. 1977 úspěšně postupovat 

1981 získat vysokoškolský diplom na Pedagogické 

1982 získat 2. vysokoškolský diplom na Pedagogické 

• od 1981 neuvěřitelných 34 let se pokouším 
vzdělávat a vychovávat žáky a dělám to ráda

největší úspěch 2 synové 

tnanců školy 

ě ředitele 

9. 1964 vstoupit do školy a už z ní 

postupovat 

1981 získat vysokoškolský diplom na Pedagogické 

1982 získat 2. vysokoškolský diplom na Pedagogické 

itelných 34 let se pokouším 
ělám to ráda 



CO MĚ BAVÍ, KDYŽ NEPRACUJI 

• cyklistika 

 

• vodáctví 

 

 

 

 

• cestování 

 

 

 

 
 

 
 

• četba  • mlsání 
 
 
 
 
 

• babičkovství 

 

 

 

 

 

 

 

Přeji všem čtenářům Tornáda klidný konec kalendářního roku, krásné 
předvánoční, vánoční i povánoční dny a hodně úsměvů na tváři. 

Marie Zajdlová ☺☺☺☺ 



Máme nové logo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž byla vyhlášena na jaře 2015. Původní logo z roku 1988 muselo 
být nahrazeno, protože obsahovalo prvek, který dnes již neexistuje – 
školní bazén!  

Do soutěže se přihlásilo více než 100 žáků a rodičů. Vítězem se stal žák 
2. B Alan Hladík, kterému velmi blahopřejeme. 

18. 11. bylo nové logo slavnostně představeno učitelům a zástupcům 
žáků v relaxační místnosti. 

Nikča 

 

MATEMATICKÝ I NEMATEMATICKÝ POHLED 

NA NOVÉ LOGO 

Milí čtenáři našeho časopisu, jak asi víte, naše škola má nové logo. 
V tomto krátkém pojednání vám chci přiblížit pohled matematika na toto 
nové logo. 

Autorem nového loga je Alan Hladík z 2. B. 

Jako matematik budu hledat číslo, tedy budu se dívat pouze na nějaký 
počet. Nemusel jsem dlouho hledat. Spočítejte se mnou počet žáků na 
logu. Jen jich tam rovných jedenáct. 



A číslo 11 je takové krásné číslo, patří do kategorie tzv. prvočísel. Co je 
to prvočíslo, to se žáci dozvědí někdy v průběhu 6. ročníku. Je to takové 
číslo, které lze beze zbytku dělit pouze jedničkou a samo sebou. 

Tak například číslo 7 je prvočíslo - lze je dělit 1 a 7, a žádným jiným 
přirozeným číslem. Naopak číslo 18 prvočíslo není, protože ho můžeme 
dělit beze zbytku kromě 1 a18 ještě 3, 6 a 9. 

Víme, že prvočísel je nekonečně mnoho. Jednička není považována za 
prvočíslo. Proto první prvočísla jsou 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, atd. 

Když se na to podíváme pozorně, zjistíme, že číslo 11 je páté prvočíslo, 
což nám připomíná, že po pěti letech studia na naší škole nastane první 
okamžik, kdy ji někteří z vás opustí. Je to okamžik smutku i hrdosti. 
Smutku proto, že se neradi loučíme s našimi žáky, a hrdosti, protože 
víme, že pokud nás opustí, bylo to z důvodu, že dokázali v nemalé 
konkurenci zvítězit.  

Pokračujme dál v rozboru našeho prvočísla. Nyní se podívejme na zápis 
tohoto prvočísla 11. Použili jsme dvě jedničky. Možná by někoho mohla 
napadnout otázka: Je každé přirozené číslo, které napíšeme pouze 
jedničkami, prvočíslo?. Odpověď na tuto otázku již známe, protože víme, 
že číslo 1 není prvočíslo. Dále se v šesté třídě dozvíte, že přirozené číslo 
n je dělitelné 3 právě tehdy, když jeho ciferný součet je dělitelný 3. Tedy 
číslo 111, jehož ciferný součet je 3, je dělitelné třemi a rovněž číslo 
111111 je dělitelné třemi. Tedy pokud bychom seřadili naše uvažovaná 
čísla do seznamu 1, 11, 111, 1111, 11111, 111111, 1111111, …, vidíme, 
že každé třetí číslo bude dělitelné 3. A co ostatní čísla? Jedenáct jsme 
říkali, že je prvočíslo. Co číslo 1111? Číslo 1111 je, jak se snadno 
přesvědčíme, dělitelné 11 a 101, tedy toto číslo není prvočíslo. Jak 
vidíme, ne každé číslo tohoto tvaru je prvočíslo. Pořád ještě bychom se 
mohli zeptat, kolik takových čísel jsou prvočísla. Je jich konečně mnoho 
nebo nekonečně mnoho? Představte si, že tuto otázku si matematikové 
už dávno položili a doposud se nikomu nepodařilo ji vyřešit. Tedy patří 
mezi takzvané otevřené problémy numerické matematiky. 

Jak vidíte, v našem logu je skryt i vědecký matematický problém, který je 
dokonce doposud nevyřešen. A to mi připomíná: není náhodou naše 
škola školou s rozšířenou výukou matematiky? 

Děkuji za korekturu paní učitelce Horové. J. N.  

José Nájares 



Protidrogový vlak 

Ve dnech od 9. do 12. 11. se žáci naší školy zúčastňovali akce jménem 
Protidrogový vlak. Šlo o vlak, který žákům představil příběh člověka 
závislého na drogách a 
alkoholu. Žáci vstoupili 
do vlaku, který byl uvnitř 
speciálně upravený. 
Probíhalo zde promítání 
příběhu, ale pak tu byly 
místnosti, které 
s příběhem souvisely, 
např. bar nebo také 
věznice. Zeptaly jsme se 
několika žáků, kteří tuto 
akci absolvovali, jak na 
ně vlak zapůsobil. A zde jsou nejčastější odpovědi. 

 

Rozhovory: 

Tornádo: „ Líbil se ti vlak? Co nejvíce?“ 

Žák: „Vlak se mi moc líbil. No, líbilo se mi všechno, ale nejlepší bylo asi 
to, jak všechno ve vlaku souviselo s příběhem, např. to nabourané auto.“ 

Tornádo: „Jak na tebe vlak zapůsobil?“ 

Žák: „Myslím, že jsem se poprvé doopravdy zamyslel nad tím, jak moc 
škodlivé drogy jsou.“ 

Tornádo: „Změnil vlak tvůj názor ohledně drog?“ 

Žák: „Ani ne tak změnil, spíš můj názor ještě více podpořil. Pořád jsem si 
jistý, že se s drogami nikdy nechci zaplést.“ 

Tornádo: „Doporučil bys návštěvu i ostatním?“ 

Žák: „ Rozhodně. Opravdu to stojí za to. Jsou tam skvělé efekty a podle 
všeho se bude vlak ještě vylepšovat.“ 

te, Lucka 

  



Turnaj v dámě 

Dne 4. listopadu Gutovská 
rada pořádala turnaj v dámě. 
Každá třída měla své 
zástupce, kteří soutěžili mezi 
sebou. Můj osobní favorit byl 
pan učitel Stejskal, ovšem 
zvítězil už po třetí za sebou 
Marek Totzauer. Osobně jsem 
vkládal velké naděje do 
Michala Palinkaše, který mě 
zklamal svým výkonem. Také se soutěžilo i mimo turnaj, zahráli si i paní 
učitelka Němcová, ba dokonce i já. 

Hlavní organizátoři Naďa Hrubá, 
Vojta Moravec a Vojta Vich měli 
poměrně napilno se zapisováním 
výsledků a soudcováním. Na 
úvod to vypadalo snadně. Než 
pan ředitel zahrál první hru, bylo 
vše poměrně v klidu. Potom 
úvodním proslovem turnaj 
zahájil. Hrálo se v osmi 

skupinách po čtyřech lidech. Z každé se vybral jeden s nejvyšším skóre 
a to samé se pak opakovalo, ale jen s dvěma skupinami, ze kterých vyšli 
dva finalisté.  

Osobně bych akci zhodnotil jako 
úsměvnou a zajímavou, jen bych 
možná do příštího ročníku nebral 
tolik lidí navíc, kteří nic nedělali. A 
nakonec bych rád ještě jednou 
pogratuloval výherci, Marku 
Totzauerovi ze třídy 8. B. 

Jakub Veinlich 

  



Florbal 
Dne 11. listopadu se naše 
škola zúčastnila obvodního 
kola turnaje Prahy 10 ve 
florbalu. Osobně jsem 
doufal, že se z obvodního 
dostaneme někam dál, ale 
vypadli jsme. Ve skupině 
jsme skončili druzí hned za 
základní školou Eden, ale to 
nestačilo, abychom se dostali dál. Hrálo se ve čtyřech skupinách, jeden 
zápas trval deset minut. 

Hoši se snažili, ovšem soupeř byl lepší. Nechci říkat, že chlapci byli 
špatní, ale proti edenským hráčům se hrát nedá. Kluci převedli, co mohli, 
a dobře si zahráli. Osobně si myslím, že kdybychom neměli ve skupině 
takového soupeře, tak se třeba i do semifinále dostaneme, ale to 
bychom museli mít více lidí, kteří hrají florbal, ne jen Lukáše Lazorika. U 
toho bych se rád zastavil, ten si zaslouží největší potlesk. Vychytal tolik 
střel, že bych to na všech svých prstech nespočítal, ale nejen on. Všichni 

se snažili dobře střílet, 
ovšem v tom byl i 
problém. Z tohoto 
důvodu nám chyběla 
obrana. I Lukáš někdy 
nějaký gól pustil. 

Na závěr bych jen 
snad dodal to, že by 
bylo nutné pro příští 
turnaje zapracovat na 
obraně a spolupráci. 

Hlavně, že jsme si zahráli a pokusili se dostat dál.  

 

Jakub Veinlich 

  



Basketbal 
Dne 21. října se naše škola zúčastnila 
turnaje škol Prahy 10 v basketbalu. 
Soutěžilo deset družstev a naše dívky 
skončily na krásném druhém místě 
odzadu. Naše slečny předvedly 
neuvěřitelný výkon, nad kterým mi 
zůstává rozum stát. Upřímně se divím, 
že jsme skončili předposlední. Našim 
holkám chyběla rychlost, koncentrace a 
spousta dalších věcí, ale co, šly si zahrát pro zábavu a ne vyhrát. Hovořil 
jsem s pořadatelem, který nám nedával osobně moc šancí. Radši jsme si 
vsadili na základní školu Eden, ale jinak celé dopoledne probíhalo hladce 
a vše se stihlo přesně do minuty. 

 

I když bych se nezlobil, kdyby přinesly také 
nějakou trofej. Abych jenom nekritizoval, tak 
musím ocenit taktiku paní učitelky Hruškové, 
která byla opravdu domyšlená k dokonalosti. 
Holkám se ale nedařilo udržet míč ve hře, a 
když se dostaly ke koši, tak hodily aspoň ten 
jeden bod. Osobně bych doporučil hrát o něco 
rychleji. Soupeř se dostal na druhou půlku 
během pár vteřin a okamžitě bodoval.  

 

Potom musím aspoň trochu pochválit 
pár hodů Emy Žambůrkové, Natálie 
Kotalíkové a Karolíny Šaškové, díky 
kterým jsme neskončili poslední. 
Abych to shrnul, nebyli jsme nejhorší, 
ale je pořád kam se posouvat, tak 
snad příště. Na závěr bych rád 
poblahopřál soupeřům a vítězům ze 
Základní školy Eden. 

Jakub Veinlich 



Karneval zvířat 

Kostel sv. Šimona a Judy 

Dne 11. 11. 2015 jsme se 
vydali do centra Prahy na tzv. 
„Karneval zvířat“ do kostela sv. 
Šimona a Judy. Akce začala 
v 9:00.  

Před začátkem představení 
jsme dostali na ruku razítko 
s motivem nějakého zvířátka, 
např.: želvu, lva a spoustu 
dalších. Po otisknutí daného zvířátka jsme šli za vypravěčem. Ten nám 
dal instrukce, co máme udělat po příchodu do sálu. 

Nejdřív jsme měli najít 
muzikanta, který hrál na 
hudební nástroj danou 
melodii a měl na tváři 
obrázek s daným zvířetem. 
Potom jsme se usadili tam, 
kam nás náš muzikant poslal, 
a také nás naučil pozdrav, 
který jsme potřebovali při 
představení. Hudebníků bylo 

více po celém sálu. 

Na začátku představení se objevil vypravěč na balkonku. Sdělil nám, že 
teď budou muzikanti hrát melodii svého zvířete. My jsme museli poznat, 
jaké je to zvíře, a pokud to bylo naše zvíře, tak jsme měli udělat daný 
pozdrav. 

Představení se všem líbilo. Hudební doprovod pro tento koncert složil 
Camille Saint-Saëns. 

Štroby 

  



Národní technické muzeum – Chemie 
Doufám, že jste všichni byli v technickém muzeu. Pokud ano, tak víte, že 
dostanete kartičky, které vás rozdělí do dvou skupin. V nich jsme 
probírali chemii. Mezi tématy, jako je neutralizace a důkaz hydroxidu, 
jsme viděli, jak se čistí voda. Bylo to ohromně zajímavé. Potom nás 
zkoušeli, jestli umíme názvosloví a jestli víme, jak třeba přefiltrovat vodu 
s fenolftaleinem. Pokud si ale myslíte, že jsme přilévali kapalinu do 
kapaliny a dívali se, co to udělá, tak se mýlíte. Například jsme pomocí 
elektrického výboje na dálku a bezdrátově rozsvítili zářivku. Vše bylo 
v rámci EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). 

Rozhovor s paní učitelkou Renatou Krejčí: 

1) Budou se některé experimenty dělat i na volitelném předmětu 
chemická praktika nebo v předmětu chemie? 

Skoro všechny. Například neutralizace, důkaz hydroxidu, elektrolýza, 
filtrace a druhy směsí. 

2) Půjdeme znovu někdy navštívit Národní technické muzeum? 

Ano, jistě. S devátými a osmými třídami tam půjdeme ještě jednou, a to 
ve druhém pololetí. 

3) Líbilo se vám to? 

Ano, líbilo. 

 

 

 

 

 

 

Denio 

  



Významná výročí – listopad 

Jako obvykle vám přináším seznam zajímavých listopadových výročí. 

1. listopadu 1781 vydal rakouský císař Josef II. patent o zrušení 
nevolnictví. Díky tomu už poddaní nepotřebovali souhlas vrchnosti, 
když se např. chtěli ženit/vdávat, stěhovat, dát své děti ke studiu nebo 
řemeslu atd. To podpořilo rozvoj vzdělanosti a urychlilo hospodářský růst 
v říši (včetně Čech). 

 

3. listopadu 1957 vynesla družice Sputnik 2 na oběžnou dráhu Země 
prvního živého tvora – psa Lajku. Ačkoli se říká, že Lajka byl první 
živočich ve vesmíru, není to pravda. Lajka uhynula už 5 hodin po startu a 
do vesmíru se tudíž nedostala (alespoň ne živá). Ale i tak je to přece 
jenom nejslavnější pes! :-) 

 

4. listopadu 1922 objevil britský archeolog Howard Carter vchod do 
hrobky egyptského faraóna Tutanchamona, což byl pro egyptology 
jeden z nejvýznamnějších objevů a umožnil jim dozvědět se daleko více 
o starověkých Egypťanech a jejich zvycích. 

 

6. listopadu 1945 se narodil známý český básník, překladatel a 
spisovatel Jiří Žáček. Vy ho nejspíš budete znát jako autora krásných 
básniček pro děti. Píše ale i básně pro dospělé a letos mu byla 
prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy. 

 

8. listopadu 1620 se na Bílé hoře střetla armáda českých stavů 
s armádou císaře Ferdinanda II. Čeští stavové bitvu prohráli a tím 
Stavovské povstání skončilo. Následovala řada tvrdých represí, mnoho 
lidí bylo donuceno emigrovat (mezi jinými i Jan Amos Komenský) a 
vůdci povstání (27 českých pánů) byli popraveni. Bitva na Bílé hoře 
byla také první bitvou třicetileté války, nejstrašnějšího válečného 
konfliktu své doby. 

 



V noci z 9. na 10. listopadu 1938 proběhl v nacistickém Německu, 
Sudetech a v Rakousku obrovský protižidovský pogram známý jako 
Křišťálová noc (Kristallnacht). Podíleli se na něm členové paramilitární 
(skoro armáda) organizace SA a antisemitisticky (protižidovsky) 
smýšlející Němci. Během této noci bylo vražděno nebo zatýkáno 
židovské obyvatelstvo, ničeny výlohy židovských obchodů (ty byly také 
rabovány) a vypalovány synagogy (židovské modlitebny). Název 
Křišťálová noc je odvozen od střepů z židovských výloh a oken 
rozsypaných po ulicích. 

 

9. listopadu 1989 byla zbourána Berlínská zeď. Tento betonový kolos 
odděloval západní část Berlína od východní, a tím vlastně tvořil jeden 
úsek hranice mezi východním Německem (NDR) a západním 
Německem (NSR). Německo bylo po druhé světové válce rozděleno 
podle sfér vlivu mocností (v západním Německu měly vliv USA a 
ve východním SSSR). Berlínská zeď byla jedním z nejvýraznějších 
symbolů studené války mezi výše uvedenými mocnostmi a po pádu 
komunistického režimu byla srovnána se zemí. 

 

11. listopadu 1918 podepsalo Německé císařství příměří, čímž 
skončila první světová válka. Stalo se tak v 11 hodin, kdy byl na všech 
frontách vyhlášen klid zbraní. V ten samý den podepsal císař Karel I. 
abdikační listinu (vzdal se vlády), čímž se rozpadlo Rakousko-Uhersko. 

 

15. listopadu 1670 zemřel v exilu v Amsterdamu Jan Amos 
Komenský, jeden z nejvýznamnějších učenců své doby, pedagog 
(učitel), filosof a spisovatel. Vy ho nejspíš budete znát jako autora 
revolučního způsobu vyučování, podle něhož se učíme dodnes - tzv. 
škola hrou. Je autorem řady spisů o pedagogice a didaktice (způsob 
vyučování). Mezi jeho největší díla patří: Orbis pictus (Svět v obrazech), 
Labyrint světa a ráj srdce a Brána jazyků otevřená. Komenský zemřel v 
Amsterdamu, protože po bitvě na Bílé hoře musel coby nekatolík opustit 
zemi. Je pohřben nedaleko Amsterdamu v městečku Naarden. Díky 
svým zásluhám v oblasti pedagogiky je nazýván Učitel národů. 

 



17. listopadu 1939 byly v protektorátu Čechy a Morava zavřeny vysoké 
školy. Byla to reakce nacistů na demonstrace u příležitosti výročí 28. 
října (vznik Československa) a následného pohřbu (15. listopadu 1939) 
studenta medicíny Jana Opletala, který byl při demonstraci smrtelně 
zraněn. Vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a 
popraveni a stovky studentů byly odvezeny do koncentračních 
táborů (zejména do Sachsenhausenu). Na památku těmto událostem 
byl 17. listopad vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. 

 

17. listopadu 1989 byla formálně povolená demonstrace ke Dni 
studentstva rozehnána policií. Vycházela z Albertova, jako 
symbolického místa pohřbu Jana Opletala (student zabitý při 
demonstraci studentů v roce 1939), a pokračovala k Vyšehradu a 
Václavskému náměstí. Na Národní třídě očekával demonstranty 
ozbrojený policejní kordon, studenti byli napadeni Veřejnou bezpečností, 
brutálně zbiti a rozehnáni. Následná reakce obyvatelstva tehdejšího 
Československa, nespokojeného i s ekonomickou a politickou situací 
v zemi, pak vstoupila do našich dějin jako tzv. Sametová revoluce. Tato 
revoluce zapříčinila pád komunistického režimu v zemi a umožnila 
přeměnu systému na demokratický. Sametová se jí říká proto, že k pádu 
režimu nebylo použito žádných násilných prostředků a nebyl zmařen ani 
jeden lidský život. 

 

29. listopadu 1378 zemřel Karel IV. - nejvýznamnější panovník své 
doby, římský císař a český král. Byl pohřben v kryptě katedrály sv. Víta. 
Při pohřební řeči ho jeho přítel, Vojtěch Raňkův z Ježkova, nazval 
Otcem vlasti - a pod tímto titulem ho známe dodnes. 

 

 

 

 

 

Filip 

  



Školní knihovna 

Výpůjční doba – úterý 13:00 – 13:30 

 

Rozhovor s paní učitelkou Jarmilou Velichovou 

Tornádo: „Dobrý den.“  

Paní učitelka: „ Ahoj.“ 

Tornádo: „Jací žáci chodí do knihovny nejčastěji?“ 

Paní učitelka: „Žáci prvního stupně, nejvíce druháčci.“ 

Tornádo: „Jaká knížka se nejvíce půjčuje?“ 

Paní učitelka: „U prvního stupně Minecraft knížky a Malá baletka.“  

Tornádo: „A jaká je nejnovější zakoupená kniha?“ 

Paní učitelka:: „Vyvolená (trilogie-pro dívky).“ 

Rozhovor s paní učitelkou Monikou Schifflerovou 

Tornádo: „Dobrý den.“  

Paní učitelka: „Ahoj.“ 

Tornádo: „Jak probíhala elektronizace knihovny?“ 

Paní učitelka: „Zatím stále ještě probíhá, koupil se nový program a tam 
se zapisují knihy:D.“ 

Tornádo: „Kolik knížek je přibližně v knihovně?“ 

Paní učitelka: „Asi 1900.“ 

Tornádo: „A kdy se knihy do programu přepisují?“ 

Paní učitelka: „V průběhu celého týdne.“ 

V knihovně také probíhá čtenářská soutěž s knížkou – Tatínku, ta se ti 
povedla.  

Julča 



Superstar 

Superstar je soutěž pěveckých talentů, kterou sleduje snad celá Česká 
republika a Slovensko. Dnes už šestice mladých zpěváků musela projít 
mnohými zkouškami, ale zvládla je. A už to svědčí o jejich talentu. Na 
této dvojstránce vám, i když stručně, představím finálovou šestici. 

Sabina Slepčíková 

Sabina se zpěvu věnuje od 9 let, 
zpívala v orchestru a ráda by se po 
soutěži ještě více zdokonalila. 
Sabina je jedinou soutěžící, která se 
může pyšnit titulem maminka. 

Během střední školy odjela za 
přítelem do Kanady. S ním má 
osmnáctiměsíčního chlapečka. Jelikož jí chyběla rodina, rozhodla se 
vrátit zpět do Česka. Kromě zpěvu se věnuje latinskoamerickému tanci. 

Pavol Kovaliček 

Tatínek Pavla vedl k hudbě už od 
malička.  

Pavol má kromě zpěvu i další 
koníčky. Účinkuje ve folklórním 
souboru, má rád sport a to 
především bojové sporty. A ve všem 
je velice úspěšný. V boxu se stal 
vícemistrem Slovenska. 

Emma Drobná 

Emma se zpěvu věnuje od dětství a 
kromě toho miluje i cestování a ve 
volném čase žongluje a hraje 
volejbal. 

Ráda by účinkovala v nějakém 
muzikálu. Kdyby jí zpívání nevyšlo, 
vyzkoušela by herectví. O sobě 
tvrdí, že je přátelská, upřímná a sarkastická. 



Štěpán Urban 

Rodák z Uherského Hradiště je ještě 
student. Už teď má ale jasno, že se 
chce živit hudbou. A kdyby to s 
hudbou nevyšlo? V tom případě by 
Štěpán zkusil herectví. 

Ale jelikož se Štěpán stal jedním z 
finalistů, vypadá to, že zůstane u zpěvu. Už na castingu mu porotci 
doporučili, ať vydá desku a je jedno, jestli soutěž vyhraje nebo ne. 
 

Veronika Danišová 

Veronika na sobě neustále 
pracuje, má vlastní CD, hraje na 
klavír a nikdy by nezanevřela na 
rodinu. Je veselá, empatická a 
skromná. 

 S vystupováním před veřejností 
má velké zkušenosti, protože 
často zpívá na různých akcích. 
 
Dalibor Slepčík 

Zdokonalit se ve zpěvu a stát se 
profesionálem - to je Daliborův sen. 

Nejmladší finalista je nadaný ve 
všech směrech. Kromě zpěvu mu 
jde i sport a ze školy nosí jen samé 
dobré známky. 

 

Tuto neděli vypadly další dvě finalistky: Sabina Slepčíková a Veronika 
Danišová. Komu držíte palce? 

Niki 

  



Recenze knihy a filmy 
Knihy  

Hra o trůny 

„Pod každým prstem měl čepel, hroty 
pokroucených mečů vyčnívajících jako tesáky z 
opěrek trůnu. Dokonce i po třech staletích byly 
některé ostré tak, že dokázaly říznout. Železný 
trůn byl pro neopatrného plný pastí. V písních 
se pravilo, že bylo třeba tisíce mečů, aby ho 
vyrobili, rozžhavených doběla ve výhni plamenů 
dštících ze chřtánu Baleriona Černého děsu. 
Kovali jej padesát devět dní. Konec jejich 
snažení korunovalo toto pokroucené černé 
monstrum vyrobené z jako břitva ostrých hran, 
hrotů a pásů kovu; trůn, který mohl zabít 
člověka, a také zabil, pokud lze věřit příběhům."  

 

 

Příšerná teta 

V roztomile ztřeštěném, potrhle humorném a přitom dojemném příběhu 
napsaném dnes již veleslavným Davidem 
Walliamsem vystupují opět velmi svérázné 
postavy, počínaje tlustou tetou Albertou a 
jejím domácím mazlíčkem sovou a 
kominickým duchem a bývalým sluhou 
gibonem konče. Teta Alberta je posedlá hrou 
zvanou blechy a prohrála v ní už všechny 
peníze. Není divu, že má spadeno na 
bohatství své mladinké neteře Stelly, 
univerzální dědičky saxbyovského panství. 
Otrlá tetička se ve své touze po majetku 
nezastaví před ničím. Ale Stella je rozhodnutá 
se bránit. A na své straně má velmi 
neobyčejného, třebaže trochu zlomyslného 
pomocníka... 

  



Filmy 

Husí kůže 

 

knihy proslavily, jsou skute
monstra drží uvězněná ve svých knihách. Když Zach neúmysln
z rukopisů vypustí a ty za
Zachovi a Hannah, aby je znovu vrátili do knih, kam pat

 

Aldabra 

  

Teenager Zach Cooper je znechucen tím, že se 
z velkého města musel přestěhovat do malého 
městečka. Zjišťuje ale, že vše má i své sv
stránky - setkává se totiž s krásnou dívkou 
Hannou, která žije v sousedním dom
těch nejprosluněnějších konč
slunce zajde za mraky, a ty Zachovy se objevují 
ve chvíli, kdy zjišťuje, že Hannah má tajemného 
otce, ze kterého se vyklube R. L. Stine, autor 
série bestsellerů s názvem Goosebumps. 
Ukazuje se, že existují reálné dů
Stine takový podivín... Je totiž v
vlastní představivosti. Příšery, kterými se jeho 

knihy proslavily, jsou skutečné a Stine své čtenáře chrání
ěná ve svých knihách. Když Zach neúmysln

 vypustí a ty začnou terorizovat celé městečko, je na Stineovi, 
Zachovi a Hannah, aby je znovu vrátili do knih, kam patří. 

Aldabra, atol ležící více než 1000 kilometr
hlavního seychelského ostrova Mahé, je jedním 
z mála míst na Zemi, které po staletí z
prakticky nedotčeno civilizací.  
korálový atol na světě, ležící v
oceánu, díky své naprosté izolaci uchoval 
okouzlující přírodní svět v jeho tak
podobě. V roce 1982 vyhlásila organizace 
UNESCO Aldabru světovým p
dědictvím.  Kromě pracovníků př
výzkumné stanice nemají lidé do t
přístup. Jediným známým filmař
dostalo možnosti zde pracovat, byl Jacques
Yves Cousteau, který zde roku 1956 nato
Oscarem oceněný dokument Svět t
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uje, že Hannah má tajemného 

otce, ze kterého se vyklube R. L. Stine, autor 
 s názvem Goosebumps. 

Ukazuje se, že existují reálné důvody, proč je 
Stine takový podivín... Je totiž vězněm své 

íšery, kterými se jeho 
e chrání tím, že tato 

ná ve svých knihách. Když Zach neúmyslně příšery 
čko, je na Stineovi, 

 

000 kilometrů od 
hlavního seychelského ostrova Mahé, je jedním 

mála míst na Zemi, které po staletí zůstává 
 Druhý největší 

, ležící v Indickém 
oceánu, díky své naprosté izolaci uchoval 

jeho takřka původní 
roce 1982 vyhlásila organizace 

tovým přírodním 
ů přírodovědecké 

výzkumné stanice nemají lidé do těchto míst 
ístup. Jediným známým filmařem, jemuž se 

zde pracovat, byl Jacques-
Yves Cousteau, který zde roku 1956 natočil svůj 

ný dokument Svět ticha.  

Ester a Niki 



Osmisměrky 

Vyškrtej sporty a sportovní náčiní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
          

          
           
       
          

 

1) Sport podobný baseballu  
2) Sjezd mezi tyčemi 

3) Nejlepší česká rychlobruslařka 
4) Závodní auto 

5) Země, ve které vznikly olympijské hry 
6) Místo konání minulých zimních olympijských her 

Ester 

 

f l o r b a l l l 

 h ď s u m o a e 

f o t b a l b k Í 

l k e   t r I n 

 e n  e  u t á 

i j i k   s e v 

x b s   q l l a 

o a g  u  e t l 

b ě h a   n a p 

  s u r f í   

 h b o w l i n g 
 


