Úvodník
Milí čtenáři Tornáda,
je zde další měsíc a s ním i nové číslo časopisu Tornádo, tentokrát velikonoční.
Velikonoce už slaví čím dál tím méně lidí, ale našli se i tací, kteří stále dodržují
staré tradice. Dozvíte se tedy nejen o Velikonocích, ale i něco málo o naší paní
učitelce Houškové, která o sobě napsala pár vět. Taky jste si jistě všimli, že se
v naší škole opět konalo bubnování. Podle žáků to bylo velmi zajímavé a moc je
to bavilo. Dočtete se také o „Královně tramvaji“ nebo něco o Matějské pouti, která
se letos opět konala. Nebudou chybět ani pravidelné recenze knih a významná
výročí. A co vy? Byli jste na Matějské? Slavili jste Velikonoce? Do příštího čísla
připravujeme soutěž o nejlepší historku s aprílem, takže vás prosíme, abyste své
historky napsali a předali paní učitelce Zíkové nebo Postlerové.
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Stránka zaměstnanců školy

Milí čtenáři Tornáda,
tentokrát padla volba na mě a je mým
milým úkolem napsat o sobě pár řádků
do školního časopisu.
New York,
USA

Narodila jsem se v Praze a vystudovala zde základní
školu, gymnázium i přírodovědeckou fakultu na
Karlově univerzitě. Mým vystudovaným oborem je
biologie a geografie (zeměpis), ale učím také tělocvik
a informatiku.
utkání play-off
v dresu Chodova

Alpy, Rakousko

A jak jsem se k výuce tělocviku dostala?
Jednoduše – sport je moje velká láska. Pokud
zrovna nejsem v práci a nesnažím se vás něco
naučit, tak buď někde sportuji či cestuji. Tyto dvě aktivity vyplňují 100 % mého
volného času. V létě například jezdím na kole, na bruslích a hraju tenis, v zimě
zas lyžuji, jezdím na snowboardu a běžkuji. Po celý rok chodím několikrát týdně
po práci cvičit do posilovny (já tomu říkám relaxovat )
nebo běhat.
Mým sportem č. 1 je však florbal. Než jsem nastoupila
jako učitelka na tuto školu, hrála jsem 9 let florbalovou
extraligu, mým největším úspěchem je vicemistr ČR.
V současnosti je tento tým mistrem ČR a moc mě mrzí,
že na vrcholový florbal už nemám čas, skloubit však
práci a vše okolo florbalu jde dohromady velmi těžce.

Nepověsila jsem však florbalku na hřebík, v současnosti hraji pro zábavu v nižší
ženské lize a hlavně trénuji florbalové naděje ve Spartě.

Mým druhým obrovským koníčkem je cestování a moje
nadšení z cest je v hodinách zeměpisu určitě znát.
Viděla jsem spoustu krás u nás v České republice i
v okolních státech Evropy a také jsem moc ráda, že
jsem se mohla podívat i do jiných koutů světa. Úžasné
vzpomínky z cest budu mít na celý život. V létě už
máme naplánovanou s přítelem další cestu, tentokrát
do Asie, tak se moc těším.

A s kým sportuji nebo
NP Everglades,
Florida, USA
cestuji?
S těmi
nejbližšími – rodinou.
Mám úžasnou mamku,
se sestrou v Mariánských lázních
která se o nás vždy
vzorně starala a stará,
taťku, se kterým jsem se
v dětství
namísto
písniček a básniček učila
potápění v
hlavní města Evropy
Turecku
a jména fotbalistů (odtud
plyne moje záliba v zeměpisu a tělocviku). A pak mám
sestru, se kterou jsme si velmi blízké, v současnosti
končí inženýrské studium na stavební fakultě ČVUT a já
jsem na ni moc pyšná. A nesmím zapomenout na přítele,
který mě dokáže vždy a všude dokonale rozesmát a sdílí
se mnou moje nadšení pro sportování a cestování. Jsem moc ráda, že je mám, a
vám všem přeji, ať se máte stejně hezky jako já. 
Bára Houšková
Pravčická brána v NP České Švýcarsko

San Francisco, USA

Příběhy našich sousedů
Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Příběhy sousedů, a to společně s dalšími 12
týmy z 10 škol z Prahy 10. Úkolem každé skupiny bylo vyslechnout a zpracovat
životní příběh pamětníka, kterého si tým vybral, nebo kterého dostali přiděleného.
Naše škola se účastnila již víckrát a tento rok opět nezahálela. Letos náš tým
tvořil Jakub Čermák, Denis Freitas Lopes, Marie Kolářová, Lucie Volejníková a ve
všem nás vedla a podporovala paní učitelka Drážná.

Zpracovávali jsme život paní Marty Dušánkové. Její ročník byl totálně nasazen a
označen jako „dárek pro
Führera“.
Ta
však
předstírala nemoc, aby
nemusela do Německa.
Později stejně musela
odjet,
ale
už
do
bezpečnějšího českého
pohraničí.
Tam
byla
nucena
pracovat
10
měsíců ještě s dalšími
dívkami a chlapci a také
tam prožila spoustu ne
zrovna příjemných chvil.
Ke všemu se po 10 měsících chlapci mohli vrátit domů a na dívky se nejspíš
zapomnělo. Tak se rozhodly připomenout se, a napsaly českým představitelům
protektorátu dopisy. Nakonec je všechny poslali domů. Paní Dušánková musela
ještě nějakou dobu pracovat v továrně v Troji. Poté si našla práci jako kadeřnice,
vdala se a žila myslím vcelku šťastný život. Dnes žije na Praze 10 a stará se o ni
její neteř. To bylo krátké shrnutí života paní Dušánkové, její život byl ale ještě
pestřejší, to by však bylo na dlouho.

Tento projekt jsme mohli zpracovávat různými způsoby, nakonec jsme se rozhodli
pro ilustrovanou knihu. Ta měla obsahovat vždy jeden obrázek na jedné stránce a
pod ním text, ze života paní Dušánkové. Na konci knihy byly i vysvětlivky jako
například, co jsou to tabačenky apod.

Dne 15. 3. se konala závěrečná prezentace projektů, kde zasedala porota a
hodnotila vše, co jsme za ten půlrok zpracovali. Bohužel jsme se neumístili do 3.
místa a zbytek se přesně neumisťoval. Porotci nám však řekli, že jsme se určitě
umístili v první půlce, a to pro náš způsob zpracování, který prý patřil k těm
nejoriginálnějším.

To, že jsme nic nevyhráli, nás ale neodradilo. Shodli jsme se na tom, že práce na
projektu byla velmi příjemná, opravdu nás bavila a myslím, že jsme si i obohatili
svoje znalosti o době, o které nám paní Dušánková vyprávěla. Což je podle mě
mnohem cennější než vyhrát první místo v soutěži.
Lucka

DrumCircle
DrumCircle, že jste o tom ještě neslyšeli? Tak já vám o tom něco povím.
DrumCicle je skupinové bubnování. Lidé sedí nebo stojí v kruhu a všichni
společně hrají pod vedením zkušeného hudebníka. Při bubnování není žádné
publikum, každý je součástí představení.
Petr Šušor tvrdí: „Každý má rytmus v sobě, jen má někdy problém ho sladit s
rytmem ostatních. Skupinové bubnování vám pomůže najít společnou řeč.
Bubnování má velmi pozitivní vliv na zdraví člověka:


Uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak



Navodí pocit pohody



Propojuje pravou a levou hemisféru“

Rozhovor:
Tornádo: Jak dlouho hrajete?
Petr Šušor: Bubnuji od malička, ale
živím se tím deset let.
Tornádo: Hrajete jen tak pro radost
nebo ve skupině?
Petr Šušor: Máme skupinu tatínků,
ale hraju hlavně pro radost.
Tornádo: Kolik vlastníte bubnů a kde
je máte uschované?
Petr Šušor: Vlastním 120 bubnů a
mám je v uhlírně.
Tornádo: Co vás k nám přivedlo?
Petr Šušor: Znám se s panem
ředitelem a na Gutovce jsem

bubnoval již několikrát, vždy se moc těším.
Tornádo: Vystupujete sám?
Petr Šušor: Ano, vždy vystupuji sám, protože můj úkol není samostatné
vystoupení, ale vedení ostatních.
Tornádo: Máte noty nebo předem připravený program?
Petr Šušor: Ne, spoléhám na improvizaci až na pár základních věcí.
Tornádo: Vystupujete jen v Čechách nebo po celém světě?
Petr Šušor: Jezdím po celých Čechách, ale i do zahraničí, záleží na tom, kam mě
lidé pozvou.

Foto - zdroj: www.bubnujeme.cz

Štika

Sběr papíru
29. 3. – 4. 3. se konal sběr papíru. Udělala jsem tedy rozhovor s panem učitelem
Stejskalem, který má sběr na starosti.
Tornádo: „Kolik kilogramů se nasbíralo
dohromady?“
Pan učitel Stejskal: „Celkem se nasbíralo
3 864Kg.“
Tornádo: „Přinesl jste něco i vy?“
Pan učitel Stejskal: „Ano, s paní učitelkou Krejčí recyklujeme, nasbírali jsme
2kg.“
Tornádo: „Jaké třídy nasbíraly nejvíce papíru? A kolik?“
Pan učitel Stejskal: „Nově se to dělí na první a druhý stupeň.“
První stupeň: 1. - 1.C: 533, 5 Kg
2. – 5.C: 391, 5 Kg
3. – 3.A: 381, 5 Kg
Druhý stupeň: 1. – 6.A: 188 Kg
2. – 7.B: 145 Kg
3. – 8.A: 130 Kg
Tornádo: „Za jak dlouho se naplnil kontejner?“
Pan učitel Stejskal: „Tentokrát bylo třeba všechny čtyři dny, obecně se nasbíralo
méně papíru než v prosinci.“
Tornádo: „Kdy bude další sběr papíru?“
Pan učitel Stejskal: „Za tři měsíce.“
Tornádo: „Děkuji a na shledanou.“
Pan učitel Stejskal: „Není zač.“
Niki

Vyhlášení nejoblíbenější hry
Jak určitě víte, ve škole proběhl projekt zvaný „Den her“. Z tohoto dne jsme vám
už jednou zprávu přinesli. Nejspíš každému se aspoň jedna hra líbila. Někomu
třeba Dobble a některému Quatro, které jste si mohli zahrát s panem ředitelem.
Tak GR (Gutovská rada) oznámila, že proběhne anketa. Každý žák dostal
lísteček, na kterém měl zakroužkovat, která hra se mu nejvíce líbila. Po počítání
více než 500 papírků se zveřejnil výsledek. Měli jsme zde 21 her. Na posledním
místě se sedmi body se umístila hra „Mikádo“. O dva body více obdržela hra
„Mancala“. S jedenácti body se umístila hra „Labyrint“ a o pouhý jeden bod hra
„Halma“. Poté na sedmnácté příčce byl umístěna hra „Hra v kostky“. Před ní o
jeden bod hra „Žahour“. Na patnáctém místě se umístila hra „Abalone“. Poté hra
„Námořní bitva“, „Carcassone“ a „Dáma“. O dva body více dostala hra „Duch
v koupelně“ a za to skončila na jedenáctém místě. A dostáváme se do prvních
deseti. Na tomto místě se umístila hra „Želví závody“. Na devátém místě se
umístila hra „Quatro“. Poté „Osadníci z Katanu“, „Nevzbuďte tatínka“ a Hlavolamy.
A jsme v první pětici. Na čtvrtém místě se umístila hra „Chňapni čuníka“ a s ní
známá hra „šachy“.
A tak jsme se dostali k prvním třem hrám. Na třetím místě s počtem čtyřiceti bodů
se umístila hra „Ubongo“. Na druhém s počtem padesáti osmi bodů se umístila
hra „Tik Ťak bum“. A jak první s neuvěřitelným počtem bodů vyhrává hra „Dobble“.
Mně se
nejvíc
líbila
hra „Tik
Ťak
bum“,
která
mě asi
nejvíce
zabavila.
Denio, Zebras77

Návštěva Hrdličkova muzea
Dne 26. 2. byli žáci 8. tříd navštívit Hrdličkovo muzeum člověka. Jaké je to vůbec
toto muzeum? A jak se jim zde líbilo?
Toto muzeum je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bylo
založeno Alešem Hrdličkou. Jsou zde vystaveny různé předměty na témata, jako
je evoluce člověka, vývoj jedince apod.

Rozhovory:
Tornádo: „Líbilo se ti v muzeu? Proč?“
Žák: „Ano, v muzeu se mi líbilo. Bylo to moc zajímavé a určitě bych všem
doporučil, aby se tam někdy podívali.“
Tornádo: „Co se ti líbilo?“
Žák: „Nejvíce mě asi zaujaly kostry lidí, kteří měli různé poruchy růstu.“
Tornádo: „Bylo i něco, co se ti nelíbilo?“
Žák: „Vlastně ano. Moc se nelíbily ty tři mumie, co tam byly vystavené. Bylo to
dost děsivé. Jinak se mi ale opravdu líbilo vše.“
Většinou žáci odpovídali, že je nejvíce zaujaly mumie a kostry lidí s poruchami
růstu. Pak se ale také zmiňovali
o
různých lebkách, kostech atd.
Někomu se to přišlo velmi
zajímavé, někoho to naopak
děsilo, ale co? Každý máme
jiný
vkus, ale povětšinou byli žáci
s výletem moc spokojeni.

Foto - zdroj: www.muzeumcloveka.cz

Lucka, te

Česká filharmonie
Dne 25. 02. 2016 se třídy 6. A a 6. B zúčastnily filharmonických hrátek
v Rudolfinu. Setkali jsme se tam se třemi pány a každý z nich nám předvedl svůj
hudební nástroj. Dokonce jsme si ho mohli sami vyrobit. Vyrobili jsme si frgál.
Vyrobte si ho také:
Potřebujete: plastový kelímek, nůžky a stužku
Zespod do kelímku uděláme díru a protáhneme stužku. Když si namočíte ruce,
budete hrát na frgál.

Rozhovor:
Tornádo: Jak se ti filharmonie líbila?
Žák: Moc, hlavně se mi líbilo, že se s námi hudebníci bavili a odpovídali nám na
různé otázky.
Tornádo: Pokud bys měl/a příležitost se tam znovu podívat šla/šel bys?
Žák: Asi ano.
Tornádo: Doporučil/a bys to ostatním?
Žák: Určitě ano, bylo to skvělé.

Štika

Velikonoce
Velikonoce každý slaví jinak. Někdo klasicky, někdo je raději v klidu doma. Já
osobně trávím nejraději Velikonoce na slovenských vesnicích. Proč? Na vesnicích
se dodržují staré zvyky jako například polévaní holek vodou, mlácení pomlázkou a
navonění pánskou vůní. Celkem jsem byla 3krát politá, 1 hozená do vany a 1 ve
sprchovém koutě. Po vesnicích chodí kluci ve skupinkách a ťukají na každé
dveře. Zeptali jsme se několika dětí z družiny, jak slavili Velikonoce oni. Většina
odpovědí se navzájem podobala. Ale i když jsme měli na rozhovory celkem jen 5
minut, našli jsme opravdu ochotné a zároveň vtipné děti, které nám popsaly svoje
Velikonoce. Za rozhovory jim děkujeme:
Rozhovory:
Jak jsi slavil Velikonoce?
Šupal jsme holky na Dobříši.
Kolik jsi jich vyšupal?
Celkem asi 24.
Polila tě nějaká holka?
Ne, ale některé chtěly.

Jak jsi slavila Velikonoce?
Byli jsme doma, přijela teta a strejda
Pekli jsme beránka, zdobili vajíčka.
Kolik kluků tě vyšupalo?
Přibližně 15.
Kolik vajíček si rozdala?
Rozdala jsem asi 20 vajíček.

Adéla R. a Bára Š.

Neobvyklý obyčej
Letošní Velikonoce jsou přeci jenom trochu jiné. Během roku se představitelé
vlády dohodli, že vyhlásí Velký pátek státním svátkem, tedy dnem volna. To se
nás ve škole příliš nedotklo, protože prázdniny máme stejně dlouhé jako loni.
Mohli jste si však všimnout, že rodiče v pátek nemuseli do práce.
Další zvláštností letošních Velikonoc je to, že připadly na velmi brzké datum. Byly
už v březnu. V loňském roce jsme šli hodovat až v dubnu. Překvapivě však bylo
tentokrát mnohem hezčí počasí, svítilo sluníčko a ve vzduchu bylo cítit blížící se
jaro.
A konečně musím zmínit také to, na co se letos těšila mnohá děvčata. Je
přestupný rok a to znamená, že chodí hodovat dívky. Ve skutečnosti to bylo tak,
že s pomlázkou běhali po sousedech hoši i děvčata.
Protože jistě znáte spoustu velikonočních zvyků, nebo vám je vyučující před
prázdninami připomněli, vybrala jsem pro vás několik krajových zvláštností. Tedy
zvyků, které se dodržují pouze v určitých oblastech. Možná o některých z nich
víte, nebo je dodržujete také.
Na Velký pátek se na Volyňsku chlapci potápěli do vody a snažili se ústy
vytáhnout kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu. To je mělo podle pověsti
ochránit před bolením zubů. Na Kladensku se jedla čočka, která měla přinést do
stavení peníze. Na Bydžovsku se nesmělo tento den nic půjčovat, půjčená věc
mohla být očarovaná.
V krajích s tradicí plátenické výroby se předly tzv. „pašijové nitě“, kterými se pak
dělalo na šatech několik stehů – to mělo ochránit před zlými duchy. Švadleny se
snažily ušít z pašijových nití košili. Ta prý měla zázračnou moc uchránit jejího
majitele před bleskem. Nepralo se prádlo, protože se věřilo, že by se prádlo
namáčelo místo do vody, do Kristovy krve.
Na Bydžovsku se o Bílé sobotě časně ráno před východem slunce umývaly dívky
rosou, aby byly pěkně bílé. Na mnoha místech bývalo zvykem vyjít na zahradu
nebo do sadu, třást stromy a probudit je tím k životu.
Monika Postlerová

Královna tramvaj
Před 120 lety, v březnu 1896 začaly na trati Praha- Libeň- Vysočany pravidelně
jezdit tramvaje poháněné elektřinou. První elektrická tramvaj vyjela propagačně
před 125 lety u příležitosti Zemské jubilejní výstavy (1891). Pokusnou elektrickou
trať vyprojektoval a postavil František Křižík. Začínala u dnešní restaurace
Letenský zámeček a vedla Oveneckou ulicí až ke vchodu do Královské obory.
Jednokolejka měřila 766 m. Časem se protáhla na 1,4 km.

Mnohem úspěšnější byla soukromá Křižíkova Elektrická dráha Praha-LibeňVysočany, kterou sám
financoval. Vedla z oblasti
dnešní Florence do Libně
(k Praze připojena r. 1901)
a do Vysočan (připojeny
1921). 7,77 km měřila
jednokolejná trať s 13
výhybkami pro míjení vozů.
12 motorových vozů pro 36
cestujících a 5 vlečných
vozů
dodala
firma
Ringhoffer. 10 minut byl
interval, v jakém tramvaje jezdily. Provoz trval od 6.00 do 22.00. Maximální
rychlost - 15 km v hodině. 5 krejcarů stálo normální jízdné do 6 stanic, nad 6
stanic 10 krejcarů. V přepravní špičce se platilo zlevněné dělnické jízdné 3 nebo 6
krejcarů. 1,5 milionu cestujících přepravila ročně.

2 200 000Kč zaplatily Elektrické podniky královského hlavního města Prahy v
roce 1907 za Křižíkovu dráhu. Koupily ji jako poslední ze soukromých
tramvajových drah ( po Elektrické dráze Smíchov-Košíře a Městské elektrické
dráze Královských Vinohrad). Trasa byla zrekonstruována a přibyla druhá kolej.
Její část mezi Šaldovou ulicí v Karlíně a Balabenkou je nejstarší provozovanou
tratí
v
Praze.
První elektrifikovaná trať světa vznikla v Berlíně v roce 1881. Konstruktérem
byla
firma
Wernera
von
Siemense.

V Čechách prvenství v zahájení pravidelné městské elektrické dráhy patří
Teplicím- 1895. Po Praze (1896) přišel na řadu Liberec (1897), v Olomouci a v
Plzni
se
tramvaje
rozjely
v
roce
1899.
Slova tramvaj pochází z anglického tramway (tram - kolej nebo důlní vozík, way cesta).

Pantografům je 50
První tramvaje braly " šťávu" z třetí napájecí kolejnice. Po zavedení trolejového
vedení se používal lyrový a tyčový sběrač (kladka). Dnešní tramvaje mají sběrač
pantografový. Před 50 lety
jím byly v Praze vybaveny
všechny vozy.
Za první světové války
vyjely do pražských ulic
sanitní
tramvaje.
V meziválečném období po
Praze jezdily v létě kropicí
tramvaje. V zimě se na ně
namontovaly radlice, a tak
odklízely z kolejí sníh.
Před 100 lety začaly pracovat jako průvodčí v tramvajích ženy.
Staré tramvajové soupravy s otevřenými vozy, ze kterých se vyskakovalo a
naskakovalo
i
za
jízdy,
dosloužily
v
roce
1974.
Než se přešlo na elektřinu, tramvaj tahali koně nebo ji poháněly svítiplyn, stlačený
vzduch i pára.
Foto- zdroj- časopis Květy
M. Zíková

Významná výročí - březen
Jako obvykle jsem vám připravil seznam těch nejzajímavějších výročí tohoto
měsíce.

2. března 1824 se narodil světoznámý český hudební skladatel Bedřich Smetana.
V padesáti letech věku zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal složit řadu
vrcholných děl. Jeho choroba se postupně zhoršovala, až přešla v šílenství;
zemřel v pražském ústavu pro choromyslné. Všichni asi znáte jeho slavná díla Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Hubička, cyklus
symfonických básní Má vlast ad.
3. března 1994 zemřel český písničkář, Karel Kryl. Po
okupaci v roce 1968 začal psát protestní písně
zamířené proti komunistickému režimu. Jeho
nejslavnější písničky jsou: Anděl, Veličenstvo kat a
Bratříčku zavírej vrátka atd.
5. března 1953 zemřel Josif Vissarinovič Džugašvili
řečený Stalin (Muž z oceli), jeden z nejbrutálnějších
diktátorů v dějinách lidstva. Před svým zvolením do
funkce Generálního tajemníka komunistické strany, a
tím de facto vládcem SSSR, byl revolucionářem a
Leninovým spolupracovníkem. Za své zločiny (kriminálního charakteru) byl ještě
v carském Rusku několikrát zatčen. Za jeho vlády bylo zavražděno více lidí, než
kolik jich padlo za druhé světové války (více než 50 milionů). Ve stejný den, jako
Stalin, zemřel i významný ruský skladatel Sergej Prokofjev, který kvůli státnímu
smutku, jenž byl v SSSR po Stalinově smrti vyhlášen, neměl ani pohřeb!
7. března 1850 se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, jeden
z největších světových filozofů a první prezident Československé republiky. Za
své zásluhy o vznik samostatného Československa v roce 1918 je nazýván
Prezident Osvoboditel. Byl také sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.
10. března 1876 uskutečnil americký vynálezce Alexander Graham Bell první
úspěšný telefonní hovor. Kromě telefonu vynalezl Bell ještě mikrofon a gramofon.

11. března 2004 došlo v hlavním městě Španělska (Madridu) k jednomu
z nejhorších teroristických útoků. Islámští teroristé vyhodili do vzduchu dynamitem
několik vlaků. Zemřelo celkem 191 lidí a dalších 2.050 bylo zraněno. Tento útok
měl za následek stažení španělských jednotek z Iráku. K útokům se přihlásila
teroristická organizace Al-Kajda.
12. března 1999 vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance (NATO).
ČR spolu s Maďarskem a Polskem vstoupily do NATO jako první země bývalého
sovětského bloku.
14. března 1939 se rozpadlo Československo. Slovensko se odtrhlo a vznikl
samostatný „Slovenský štát“ pod ochranou a nadvládou nacistického Německa.
V jeho čele stanul slovenský fašista Jozef Tiso. Po konci války se Československo
znovu obnovilo a Slovenský štát přestal existovat.
15. března 1939 začala okupace Čech, Moravy a Slezska německými vojsky.
Tímto aktem bylo Československo definitivně zničeno. Protektorát Čechy a
Morava byl vyhlášen nacisty až den poté, tedy 16. března a trval až do 9. května
1945. V čele protektorátu stál prezident Emil Hácha, ale skutečnou moc třímal
v rukou zastupující říšský protektor. Na této pozici se vystřídali celkem čtyři –
Konstantin von Neurath, Reinhard Heydrich, Kurt
Daluege a Wilhelm Frick.

20. března 1916 publikoval Albert Einstein svou
teorii relativity. Jde o jednu z nejsložitějších teorií,
jaké ve fyzice existují. Pokud byste chtěli vědět, o
co přesně jde, zajděte si za paní učitelkou
Horovou, panem učitelem Stejskalem nebo
panem učitelem Najaresem, poněvadž já tomu
pramálo rozumím. :-) Einstein byl zřejmě největší
génius v dějinách lidstva. Často je označován za
největšího
vědce
20. století
a
spolu
s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice patří
např. myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu,
vysvětlení Brownova pohybu a teorie relativity (o níž jsem se už zmínil), která
doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

28. března 1592 se narodil Jan Ámos
Komenský, poslední biskup Jednoty
bratrské a jeden z největších českých
myslitelů, filozofů a spisovatelů. Během
svého života si získal renomé především
jako pedagog, resp. Teoretik pedagogiky,
a autor mnoha spisů z tohoto oboru.
Zabýval
se
všeobecnou
teorií
výchovy, didaktikou (teorie vzdělávání o
formách, postupech a cílech vyučování),
vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a
sám sepisoval originální učebnice. Už za
Komenského
života
si
získaly
mimořádnou
oblibu
jeho
jazykové
příručky Janua linguarum reserata (Brána
jazyků otevřená) a Orbis sensualium
pictus (Svět v obrazech). Komenský je
považován za zakladatele moderní
pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel
národů. Na památku jeho narození se 28.
března slaví Den učitelů.
Zdroje:
supraphon-cz-dev.temp8.imagic.cz
mentalfloss.com
www.skolajh.cz

Filip

421. Matějská pouť na Výstavišti Holešovice
Již po 53. se letos brány holešovického Výstaviště otevřou, aby opět po roce
přivítaly návštěvníky tradiční Matějské pouti. Její zahájení proběhlo 20. února v 10
hodin. Atrakce byly veřejnosti k dispozici až do 17. dubna 2016. Pro dětské i
dospělé návštěvníky připravil organizátor akce, společnost Kočka s.r.o., na 120
různých atrakcí z Čech, Holandska i dalších států Evropy. Těm nejmenším je
určeno okolo 30 různých atrakcí, jako jsou například autíčka, řetízkové,
hydraulické i podlahové kolotoče, Buggy auta, nafukovací skákadla či vláčky.
Novinkou letošní Matějské pouti jsou též dětské tanky, které jsou obdobou
čtyřkolek a jezdí v terénu. Starší a odvážnější návštěvníci se určitě rádi pobaví,
vyzkouší svou odvahu a přijdou načerpat dávku adrenalinu na velkých moderních
technických zařízeních, která budou opět instalována v holandském lunaparku i
na české atrakci Katapult. Samozřejmě nebudou chybět ani tradiční atrakce jako
je staročeská Lochneska,
střelnice či tradiční horská
dráha
a
ruské
kolo.
Spolupráce s holandským
partnerem,
který
na
Matějské pouti participuje
již 22. rokem, přinese opět nové a „výživnější“ atrakce. Například: TOWER /volný
pád 90 m/, BOOSTER, hydraulika JUMBO, ROCK IT, strašidelný zámek
TRILLER. Dále známé SNOU J. E. T. CAROUSSEL /50m vysoký řetízkový
kolotoč/, hydraulickou megaatrakci SOUND MASCHINE, horskou dráhu MOUSE
a další desítky atrakcí včetně rozmanitých her zručnosti. Po ukončení Matějské
pouti bude návštěvníkům parku po celý zbytek sezóny k dispozici cca 22 atrakcí.
Otevírací doba:

úterý – pátek 13:00 – 21:00 hod
sobota – neděle 10:00 – 22:00 hod
(vč. svátků, školních prázdnin, Velikonoc)
pondělí: zavřeno (mimo školních prázdnin a svátků)
Zebras7, Denio

Recenze knih
S dalším dílem Tornáda přicházejí i nové recenze knih.
Všechny knih, které zde představuji, jsou v naší školní knihovně. Zanedlouho
bude paní učitelka Velichová (vedoucí knihovny) objednávat sadu
mimočítankových knih pro 1. stupeň. Na vlastní oči jsem viděla, že paní učitelka a
její pomocnice hodně pracují na elektronizaci knihovny, knih je hodně, a proto si
celý tým rozhodně zaslouží poklonu.

Deník malého poseroutky

Rodinný výlet by měla být veliká legrace… pokud
samozřejmě nejste Heffleyovi. Cesta začala slibně, ale pak
přišlo hned několik špatných odboček. Záchody na
benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný nárazník a prase na
útěku – nic z toho úplně nesplňuje Gregovu představu o
pěkně stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se může
proměnit v dobrodružství – a na tohle Heffleyovi fakt jen tak
nezapomenou.

Megastavby – minecraft
Mistři stavitelé vám přinášejí 36 úžasných projektů
Minecraftu, které zahrnují moderní metropole, dávno
zapomenuté civilizace, fantaskní království, a dokonce i
zóny budoucnosti. Nabízejí vám nejenom rady ohledně
plánování a designu, ale také podrobné návody pro velkou
škálu konstrukcí s různými stupni obtížnosti, včetně budov,
vozidel, ulic a mnoha dalšího.

Polosvět – zima
Kolik zlosynů se může sejít na jednom místě? Ve virtuální
simulaci PoloSvět nechybí nikdo: inkvizitor Torquemada,
revolucionář Robespierre, nacista Heydrich, divous Rasputin,
ani velký mystifikátor Aleister Crowley. První díl světově
úspěšné tetralogie PoloSvět začíná Zimou... PoloSvět je
nejpokročilejší počítačová simulace, která kdy byla americkou
vládou vyvinuta. Jejím cílem bylo připravit vojáky na strašlivé
podmínky při vedení současných válek. Virtuální PoloSvět je tak
odsouzený k nekončící občanské válce. Třicet milionů jeho
digitálních obyvatel ovládají vybraní duplikovaní nejkrutější tyrani. Nějakou dobu
to vypadá, že se nemůže nic stát. Avšak něco se v PoloSvětě zvrtne a Norma,
dcera prezidenta Spojených států amerických, v něm uvízne.

NEZAPOMEŇTE NA 3. KOLO SOUTĚŽE ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNY
Tentokrát se čte kniha Dráček u jezera Titicaca
Autor:Garrido- Lecca Hernán
U jezera Titicaca uprostřed Andského pohoří se zničehonic objevil dráček. Jako
by nestačilo, že je celý fialový a trochu obtloustlý, navíc ještě místo ohně chrlí
mýdlové bubliny. Však se mu za to ostatní zvířátka pěkně smějí. Knížka je plná
roztomilých ilustrací, exotických zvířat a tajemství, která může ukrývat jen hustý
amazonský prales.

Niki

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI STUDENTEM VŠVT, MFF-UK
A ZŠ GUTOVA

Instituce pro sledování vývoje vzdělávání se rozhodla provést takový zvláštní
průzkum. Vybrala si příklad, který předložila k vyřešení vybranému studentu
z vybrané školy. Nejprve si vybrali Vysokou školu výpočetní techniky a studenta
zkoušeli, jak se poradí s následujícím příkladem.

Z místa A a B vzdálených 240 km od sebe,
vyjíždějí současně dva osobní vlaky
rychlostí 60 km/h proti sobě. Současně
z prvního vlaku k druhému vyletí moucha
rychlosti 90 km/h , jakmile dorazí k druhému
vlak, okamžitě se vrátí k prvnímu a takto
bude lítat, dokud se vlaky nestřetnout.
Určete, jak dlouhou dráhu překonala
moucha?

Student si spočítal, kolik kilometrů bude lítat moucha, než se poprvé potká
s druhým vlakem. Pak se uvědomil, že nyní má podobnou situaci jako předtím, až
na to, že nyní vzdálenost obou vlaku je menší. Proto si napsal program, který na
základě známých rychlostí a počáteční vzdálenost dokáže určit dráhu, kterou
moucha překoná, a tyto dráhy postupně sečíst. Spustil program a poté, co mu PC
nahlásil chybu, přetekl zásobník, což je chyba, kterou nahlásí PC v případě, že
nemůže dokončit výpočet, protože se zacyklil a pořád počítá jakoby do
nekonečna. Pak si uvědomil, že po každém kroku vždy ta vzdálenost mezi vlaky
je kladná, a tudíž je to nekonečné počítání. Po několikahodinovém ladění
programu byl schopen prohlásit přibližný výsledek s tím, že dokáže výsledek určit
s přesností, na kolik si přejí desetinných míst. Komise byla s tímto výsledkem
spokojena.
Nyní se šli podívat, jak si s tímto problémem poradí student Matematicko -fyzikální
fakulty Univerzity Karlovy. Předložili mu stejný problém a čekali.

Nejdříve si to zobecnil a místo vlaků a mouchy uvažovážil hmotné body. Když
určil výsledek dráhy po prvním setkání hmotného bodu (mouchy) s druhým
hmotným bodem (vlakem), si uvědomil, že
je ve stejné situaci jako předtím. Hledal
způsob, jak vyjádřit tuto dráhu v závislosti
na počáteční vzdálenost, a nakonec se mu
povedlo najít obecný vzorec pro výpočet
dráhy mouchy v libovolném n–tém kroku.
Získal nekonečně mnoho čísel, které nyní
potřeboval sečíst, protože už dávno se
naučil sčítat nekonečně mnoho čísel, čili
určit součet nekonečné řady (řada je název
pro nekonečný součet), po několikahodinovém počítání se mu povedlo dostat
správný výsledek. Komise pochopitelně byla nadšená a pokračovala dál.
Když nyní předložili problém žáku ZŠ Gutova, po předchozích zkušenostech si
chtěli zajít na procházku a že se pak vrátí. Jenže nestačili se ani se zvedat a žák
prohlásil 180 km, což byl správný výsledek. Komise nevycházející z údivu se
zeptala - proč?
Protože každý vlak překoná 120km, jelikož jedou stejnou rychlostí a jelikož
moucha lítá 1,5 – krát rychleji, tak musí překonat jeden a půlkrát delší dráhu, tedy
1,5*120 = 180 kilometrů. Nebo jinak z rovnice o pohybu snadno zjistíme, že vlaky
se setkají za dvě hodiny, a protože celou tuto dobu bude moucha lítat rychlostí 90
km/h a protože ve fyzice jsme se učili, že dráha se určí jako součin rychlosti a
času tedy 90*2 = 180.
José Najares

