Úvodník
Mílí čtenáři Tornáda,
jsme rádi, že se s vámi opět setkáváme na stránkách našeho časopisu.
Čekají vás další zajímavé články o všem, co se děje ve škole i mimo
školu. Zejména jsme nadšeni z vítězství našeho časopisu v krajském
kole soutěže Školní časopis roku 2016. Budeme se dál snažit, abychom
toto prvenství obhájili i v příštím roce.
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Stránka zaměstnanců školy
Milí čtenáři Tornáda,
byla jsem oslovena a požádána, abych napsala pár řádek o sobě a svém
životě. Právě jsem uspala své dva syny, a tak usedám k počítači a
začínám psát.
Narodila jsem se v Litomyšli,
malém historickém městě ve
východních Čechách, známém
nejen z vyjmenovaných slov, ale
především jako rodiště skladatele
Bedřicha Smetany. Na jeho
počest se tu každoročně koná
koncem
června
v prostorách
renesančního
zámku
operní
festival
Smetanova
Litomyšl.
Navštěvovala jsem ho s rodiči a o
dva roky starší sestrou snad od 4
let.
Zabalené
v dece
jsme
sledovali
v amfiteátru
zámku
opery: Prodaná nevěsta nebo
Rusalka, Liška Bystrouška.
Odtud zřejmě pramení můj zájem o hudbu. Na základní umělecké škole
jsem trávila většinu volného času, v hodinách houslí, zpěvu, v komorní
hře, orchestru, pěveckém sboru. Také jsem občas navštěvovala výtvarné
kroužky, a aby tělo nezahálelo, hrála jsem basketbal a jezdila po okolí na
kole.
Všechny tyto zájmy mi vydržely až dodnes. Po absolvování Gymnázia
Aloise Jiráska (další významná osobnost spojená s Litomyšlí, Jirásek
zde působil jako učitel a napsal tu svoji Filosofskou historii) jsem začala
studovat pedagogickou fakultu v Hradci Králové obor Hudební výchova,
Výtvarná výchova. Naučila jsem se hrát na violu, zkusila různé výtvarné
techniky a oblíbila si olejomalbu. Navíc Hradec Králové je ideální město
pro cyklisty, je tam rovina i cyklostezky. Na studiu je ale hlavně krásné,
že poznáte mnoho přátel a zajímavých osobností.

Následoval čas cestování, různé brigády, sezónní práce a to v USA,
Anglii, na Novém Zélandu. V Americe jsem pobývala ve státě
Washington v Seattlu, což je velkoměsto obklopené mořem, ale i horami,
procestovala jsem různobarevné národní parky, nahlédla do Kanady,
jezdila po širokých amerických cestách a získala americký přízvuk.
Cestování je krásné a potřeba zaznamenat rychleji, co člověk vidí a
vnímá, mě přivedla k zájmu o fotografii. Anglie a Nový Zéland jsou si
barevností podobné, ale Nový Zéland je zelenější a lidé jsou zde
srdečnější. Nový Zéland jsem procestovala od nejsevernějšího po
nejjižnější bod, pobývala ve větrném Wellingtonu, vesničce Waipukurau
na severním ostrově. Jsou tu divoké pláže, vyhaslé sopky, nezvyklí ptáci
a místní lidé jsou přátelští a velice ohleduplní vůči své zemi a přírodě. Na
cestě zpět do Čech jsem navštívila také Thajsko a absolvovala
potápěčský kurz.
Cestování je úžasné, ale mně se vždy
stýskalo po rodině a i po české malebné
krajině, střídání čtyř ročních období a
vlastní posteli. Díky zkušenostem ze
zahraničí jsem začala vyučovat angličtinu
a také se vrátila k svojí oblíbené výtvarné
výchově. Hudba mi zůstává jako koníček,
hraji a zpívám svým dětem a příležitostně
s kamarády třeba na svatbách. Společně
s partnerem máme rádi skály, hory i
kamení, a tak i děti vodíme po nelehkých
stezkách. Tříletý Jiřík a pětiletý Ondra
nám snadno vyplní veškerý volný čas a
taky většinu fotografií.
V Litomyšli jsem učila na střední technické škole a také v soukromém
výtvarném studiu, ale pak jsem se přestěhovala sem do Prahy a jsem tu
už sedm let. Po dvou letech na ZUŠ v Klecanech a v jazykové škole
jsem zůstala doma na rodičovské dovolené a věnovala se svým dvěma
synům. A teď znova začínám učit tady na ZŠ Gutova. Stále mě baví
výtvarná tvorba a doufám, že i vás.
Petra Jonášová

1. místo v soutěži školních
časopisů
Již druhým rokem jsme se zúčastnili krajského kola soutěže školních
časopisů.
Do soutěže jsme zaslali dva výtisky - ze září a prosince roku 2015.
Vyhlášení se konalo 15. března ve Střední polygrafické škole na Praze
1, v Opatovické ulici. Školu reprezentovali za redakci Lucka Volejníková,
Jakub Hlaváč a Tobiáš Kneschk. Nejdříve se konaly pracovní dílny, kde
se naši zástupci lecčemu naučili. Konečně po 12. hodině došlo na
vyhlášení. Jaká byla naše radost, když jsme byli opět jmenováni jako
vítězové!!! Dále jsme obdrželi diplomy za obsah, grafiku a titulku. Šťastni
jsme se vraceli do školy.
Celá redakční rada byla pozvána k paní zástupkyni Zajdlové, kde jim pan
ředitel poděkoval, předal diplomy a dárky.
Poděkování si také zaslouží paní učitelka Postlerová, která letos
spolupracuje na vedení Tornáda a pan učitel Sýkora, který pomáhá
s grafikou a dává jednotlivá čísla na webové stránky školy.

Marie Zíková

Srdíčkové dny
Ve dnech 20. a 21. dubna 2016 se v naší škole uskutečnily srdíčkové
dny, které jsou projektem Občanského sdružení Život dětem o.p.s.
Naše škola se do této akce pravidelně zapojuje, a proto tomu nemohlo
být ani letos jinak. Mezi třídami chodili dobrovolníci ze 3. A. a nabízeli
žákům k zakoupení barevné náramky za 30 Kč a magnetky za 25 Kč.
Předměty
po
třídách
prodávali:
Anička
Ciznerová, Lukáš Severa,
Natálie
Steblová,
Jiří
Lancmann, Šimon Houfek,
Klára
Vlčková,
Bujin
Batdorj, Kamila Zvolská,
Adéla Roušalová a Simona
Hiršová, kterým bych ještě
jednou touto cestou ráda
poděkovala za jejich úsilí.
Už ve čtvrtek po druhé vyučovací hodině mohli být na sebe všichni
prodávající hrdí, protože vše bylo vykoupeno. Zvládli prodat 350
náramků a 250 magnetek.
Magnetky a náramky si nejvíce kupovali žáci prvního stupně, především
první, druhé a třetí třídy. Můžete si všimnout, že většinu žáků z těchto
tříd stále zdobí barevné náramky.
Výtěžek sbírky bude použit ve prospěch těžce handicapovaných dětí,
které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, konkrétně na
hrazení příspěvků na zakoupení invalidních vozíčků, rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích
zařízení, dále na úhradu obvazového materiálu, speciální výživy,
ozdravných pobytů apod. Současně pomůže i dětským stacionářům a
dalším zařízením, která pečují o nemocné, ale i opuštěné děti.
Chci srdečně poděkovat všem, kdo si od prodávajících zakoupili
magnetky a náramky. Společně jsme podpořili akci, která pomůže zlepšit
nemocným dětem jejich život. Také bych ráda poděkovala celé 3.A, která
při této akci pomáhala, například vystřihováním srdíček, která zdobí naši
školu.
Jana Gruberová

Poetické a pěvecké setkání 2016
Školní kolo
Když jsem seděla ve třídě a dívala se do tváří soutěžících, bylo vidět, jak
jdou někteří na jistotu a ostatní naopak jen tak zkouší štěstí. Tak či onak,
z 16 soutěžících mohli do obvodního kola postoupit jen 2. Byly to velké
nervy! Stačilo málo a postup byl ten tam. Porotu tvořili všichni
zúčastnění. Byl to báječný zážitek, vidět tolik skrytých talentů, kteří by
dokázali možné i nemožné.
Kategorie 6. + 7. tříd
Recitace:
1. místo: Nicole Zvěřinová
2. místo: Anička Budková
Bára Linhartová
3. místo: Klára Adamová
Zuzana Pražáková
Zpěv:
1. místo: Martin Krátký
Čestné uznání: Anička Plzáková, Petr Zinke, Evžen Havril
Kategorie 8. + 9. tříd
Recitace:
1. místo: Martin Zámečník
2. místo: Kristýna Žáková
3. místo: Jakub Čermák
Čestné uznání: Ivana Klečková, Kateřina Krásná, Michael Palinkaš,
Martin Kolář
Postupujícím gratuluji a držím jim palce do dalšího kola.
Štika

Poetické a pěvecké setkání –
meziškolní kolo
Meziškolní kolo Poetického setkání se konalo ve dnech 26. a 27. dubna
v Sokolovně TJ Sokol Strašnice. První a druhá kategorie (2. – 5. třída)
soutěžila ve středu dopoledne, nultá (1. třídy) pak tentýž den po 12.
hodině. Soutěžící kategorie třetí a čtvrté (6. – 9. třídy) se přišli předvést
ve čtvrtek 27. dubna. Z naší školy byli na meziškolní kolo nominováni tito
žáci:
Přednes: Kateřina Pakandlová (3.C)
Michaela Šálková (5.C)
Martin Zámečník (9.B)
Zpěv:

Veronika Rozehnalová (1.A)
Eliška Dobešová (2.C)
Veronika Čejková (4.C)
Nicole Zvěřinová (6.A)

Všichni účastníci se na soutěž pečlivě připravili. Porada poroty byla
dlouhá a napínavá, přesto jsme se výsledků dočkali. Do dalšího užšího
výběru se dostaly: Kateřina Pakandlová, Veronika Rozehnalová a Nikol
Zvěřinová, které postupují na Dětský galavečer. Ten se bude konat 30.
května v sále Ústřední městské knihovny na Mariánském náměstí a
účinkující se zde předvedou před obecenstvem i profesionály. Na tento
večer jste srdečně zváni 
Monika Postlerová

Biologická olympiáda
Letos se opět konala biologická olympiáda a žáci naší školy se jí
zúčastnili. Dělila se na 2 kategorie: C a D. Od paní učitelky Krejčí jsme si
zjišťovaly podrobnosti a tady je máte.
Kategorie C:
Kategorie C byla pro 8. - 9. třídy. Konala se 13. 4. A celkem se jí
zúčastnilo 19 žáků z různých škol. Zároveň bychom rády podotkly, že
zhruba polovina žáků byla z gymnázií, na kterých se biologie probírá
mnohem víc. Přesto se naši umístili velmi dobře.
Nejlepší žákyní naší školy byla Naďa Hrubá, která se umístila na 8.
místě. Dále postupují: Čejka a Hodonská.
Všichni účastníci této kategorie museli vypracovat teoretickou část
(test), laboratorní cvičení (pitva cvrčka) a určování přírodnin.

Kategorie D:
Kategorie D byla pro 6. – 7. třídy. Konala se 21. 4. Bohužel, v této
kategorii to 2 žáci naší školy
vzdali z důvodu nemoci. I přesto
se jeden žák pěkně umístil, byla
to Tereza Malá, která obsadila 15.
místo z celkových 25.
Všichni účastníci museli splnit
opět teoretickou část (test),
laboratorní cvičení (pozorování
žížaly) a určování přírodnin.

Všem našim žákům gratulujeme za pěkná místa. Ještě jednou bychom
rády zdůraznily, že opravdu spousta účastníků přicházela z gymnázií,
takže to naši žáci neměli tak lehké.
Lucka, te

Kunratický les
Kunratický les je zalesněná plocha na území Prahy.
Ročně ho navštíví 684 tisíc návštěvníku a dokonce ho navštívily 2 třídy
5. A a 5. B. Proto jsme s nimi udělaly rozhovor.
Rozhovor:
Jak se ti to tam líbilo?
Moc se mi to tam líbilo a byl to asi náš nejlepší výlet.
Vrátila by ses tam někdy?
Určitě ano.
Co jste tam viděli?
Viděli jsme stromy.
Jaké například?
Už si to moc nepamatuji, ale vím, že tam byl dub zimní a borovice lesní.
Co všechno si pamatuješ?
Území je spojeno s králem Václavem IV.

Adéla, Bára

Lidice
Dne 10. 4. 2016 navštívili deváté a osmé třídy památník Lidice. Od škol
jsme vyjížděli v osm hodin a na místo jsme přijeli okolo deváté hodiny. V
autobuse nás přivítala známá osoba. Byla to bývalá paní učitelka
Petráňková. Když jsme dorazili na místo, měli jsme asi dvacetiminutovou
pauzu na svačení. Po pauze jsme se vydali do muzea Lidice, kde jsme
viděli první dokument. Po jeho skončení nás průvodkyně dovedly až do
starých Lidic, tedy do těch, které byly za války vypáleny a srovnány se
zemí. Když jsme dorazili ke starým Lidicím, čekalo nás další muzeum a
také krátká expozice o Karlu IV. Tam jsme zhlédli další dokument a poté
jsme si mohli prohlédnout i krátkou expozici také o Lidicích. Po návštěvě
muzea se nás ujala další paní průvodkyně, která nám ukázala všechny
vypálené budovy, u kterých zůstaly základy, jinak vše bylo zasypáno
zeminou. Po krátké procházce jsme se vrátili zpět do autobusu a čekala
nás jízda do Prahy, do Reslovy ulice k národnímu památníku
heydrichiády. Zde v kostele nás čekalo další video spojeno s Lidicemi a
zároveň i s tímto kostelem. Mohli jsme si zde prohlédnout krátkou
expozici a také jsme se podívali do hrobky, kde byli atentátníci, kteří
spáchali atentát na Heydricha, schováni. Po odchodu z kostela jsme
nastoupili do autobusu, který nás přivezl až do školy.

Denio, Skill111

Matematické soutěže
Jak určitě víte, na naší škole proběhly matematické soutěže. Byly celkem
dvě, Pythagoriáda a matematická olympiáda. Zúčastnit se mohl, kdo
chtěl, jenom matematické skupiny měly povinnost se zúčastnit. U
Phytagoriády se ale můžou zúčastnit jenom žáci 5., 6., 7. a 8. ročníků.
Úspěchy našich žáku jsou vyvěšeny vedle kabinetu fyziky. Žáci mohou
jako odměnu získat diplom, čokoládu ba i hlavolam. Vždy se soutěží
v obvodním a okresním kole. Příklady mají rozvíjet prostorovou
představivost či logické uvažování. Kdo by si řekl, že to sfoukne bez
přípravy, tak pozor, při testu je zakázáno používat tabulky nebo
kalkulačky. Osobně bych mohl tyto soutěže doporučit jako přípravu na
testy. Zde jsem vybral pár příkladů z matematické olympiády. Zkuste na
ně odpovědět.

Denio

Výtvarné dílny 1. stupeň
Jak jistě všichni víte, slavíme 700. výročí narození Karla IV. Proto měli
žáci 1. stupně výtvarné dílny, při kterých výtvarně zpracovávaly toto
téma. Děti se projektu věnovaly celý den a myslíme, že výsledky stály za
to. Byly jsme se zeptat paní třídních učitelek, jak tvorbu pojaly. Některé
třídy dělaly například koláže, jiné malovaly temperami. Můžeme jen říci,
že každá třída to pojala po svém a vznikly opravdu krásné výtvory.
Rozhovor:
Tornádo: „Co tvoje třída dělala na výtvarných dílnách?“
Žák: „Dělali jsme rodokmen Karla IV. Udělali jsme strom a do něj pak
zapisovali jména jeho rodičů, sourozenců, atd.“
Tornádo: „Bavilo tě na tomto projektu pracovat?“
Žák: „Ano, moc.“
Tornádo: „Chtěl bys tuto akci někdy opakovat?“
Žák: „Ano, někdy bych chtěl určitě udělat další výtvarné dílny.“

Foto (koláže 1. A):

Lucka, te

Vybíjená
Dne 16. února se naše škola zúčastnila turnaje ve vybíjené pro první
stupeň základní školy. Účastnily se školy z Prahy 10. Vybíjená je dětská
míčová hra, při které se hráči snaží zasáhnout ve vytyčeném prostoru
soupeře míčem a vyřadit ho tak ze hry (vybít). Kluci si nevedli špatně, ale
bohužel neskončili na předních příčkách. Za to holky skončily na
krásném třetím místě. Jen je škoda, že druhé místo jim uniklo o jednoho
vybitého človíčka, ale i tak bojovaly statečně a zaslouží si to. Opravdu
jsem nečekal, jak budou dívky bojovat, myslel jsem si, že když jsou to
dívky, nebudou dávat takové rány, ale některé slečny házely jako kluci.
Jakub Veinlich

Volejbal
Dne 13. března se naše škola zúčastnila turnaje
pro žáky devátých a osmých tříd ve volejbalu. Hoši
skončili bohužel předposlední. Kluci měli velikou
šanci
vyhrát,
ale
nebyli
dostatečně sehraní a do tempa
se dostali při posledním a
třetím zápasu se Základní
školou Nad Vodovodem, kde
vyhráli oba dva sety za sebou.
Je to škoda, protože obě dvě předchozí družstva
nebyla o tolik silnější nežli my. Obě dvě základní
školy jak ZŠ Hostýnská a ZŠ U Obory hrály velmi
dobře, ale nebyly neporazitelné. Jediné, co mě
opravdu překvapilo, byl zjev soupeřů. Kdybych měl
tipovat, tak řeknu, že věk soupeřů je tak 16 až 17,
jelikož většina soupeřů byla o hlavu větší a se zarostlými tvářemi.
Jakub Veinlich a Denis Lenger

Škola na Slovensku
Církevná základná škola sv. apoštola Pavla
Navštívila jsem Slovenskou církevní základní školu sv. apoštola Pavla.
Podle názvu lze poznat, že se jedná o náboženskou školu. Byla jsem
celkem ve čtyřech třídách (7.B, 8.A , 9.A, 9.B). Hned první den se naskytl
problém, když mne nechtěli pustit do převážně klučičí třídy ( 9.A ) , ale
nakonec jsme nějaké učitelky přemluvili. Nejdříve jsem se hromadně
ptala, jestli mají nějaké dobrovolné předměty, odpověď byla NE. Ve
škole mají maximálně 7 hodin, ale končí o dost dřív už jen proto, že
krátké přestávky, které my máme 10-ti minutové, oni mají 5-ti minutové a
velkou přestávku jen 15-ti minutovou. Mají jen jednu tělocvičnu, o kterou
se dělí, ale naopak mají posilovnu, což je velká výhoda která by se
hodila i k nám do školy. Na škole jsou zakázané mobilní telefony i o
přestávkách. Škola je podstatně menší než ta naše. Žáků je tam
poměrně málo, odhadem tak 250. V každé třídě je maximálně 15 žáků.
Udělala jsem s několika žáky rozhovory:
Jen malá poznámka: U některých lidí není příjmení napsané, protože by
jim dost vadilo, kdyby jim někdo napsal. Ale i když tam mají příjmení,
prosím vás, ať je nevyhledáváte na různých sociálních sítích 

Natália Fernézová 8.B
Jaké
máš
předměty?

nejoblíbenější

Veľmi dlho to bola angličtina, ale
teraz asi dějepis.
Nejméně oblíbený předmět?
Fyzika a matika.
Co by si na své škole změnila?

Asi prístup niekedy, ale inak všetko šlape.

Lukáš Pindjak 9.A
Jaké máš nejoblíbenější předměty?
Asi matematika.
Nejméně oblíbený předmět?
Stopercentně fyzika
Co by si na své škole změnil?
Už neriešim, za chvilu už odchadzam. :D

Adrián 9.A
Jaké máš oblíbený předměty?
Asi biografiu ( přírodopis)
Nejméně oblíbený předmět?
Matika a fyzika
Co by si na své škole změnil?
Učitelky :D

Štefan 9.A
Jaké máš nejoblíbenější předměty?
Žiadný, možno přestávka. :D
Nejméně oblíbený předmět?
Všetko :D
Co by si na své škole změnil?
Všetko :D

Adéla R.

KNIHA
Dne 23. dubna se slavil světový den knihy a autorských práv.
Pogratulovali jste nějaké knížce k jejímu svátku? Asi ne, že?
Samozřejmě si říkáte, co je to za nesmysl. Ale představte si, že knížka je
jako dítě, které má nesmírnou radost, když se kolem něho něco děje,
když je středem pozornosti. Stejně tak i knížka je nesmírně ráda, když si
ji vezmeme do náručí a začneme ji mazlit očima. Co teprve potom, když
uslyší, že jsme použili to, co nás naučila, to je teprve velká radost. Když
prokážeme na základě toho, co jsme četli, získat i sebemenší úspěch,
tak se ta knížka tak čepýří, že ji ani nepoznáte. A že knížky mají uši
všude, to mi věřte.
Bohužel, naše doba je taková, že čím dál, tím méně si povídáme
s knížkami, vypadá to tak, jako bychom zapomněli, že existují. Neustále
jsou odložené na nějaké poličce, či dokonce v krabicích, kde na ně není
vidět, a to je pro ně to nejhorší. Knížky totiž milují světlo. Protože chtějí,
abychom viděli, jak jsou krásně ilustrované. Milují světlo, protože takto
dokážou na nás působit prostřednictvím četby. Milují světlo, protože
takto se seznamují s námi a pevně věří, že budeme jejími věrnými
kamarády.
Když chodíme kolem nich a vůbec si jich nevšímáme, jsou to naopak ty
nejsmutnější knížky na světě. Jakmile je vytáhneme a například v noci je
odložíme vedle sebe, cítí se jako miminko, které spí v náručí své
milované maminky. Pak zase naopak. Na světě není nic lepšího.
Stejně jako každé dítě má své poslání, je z něho pak lékař, učitel,
sportovec, umělec atd., každá knížka má své poslání něco nám sdělit.
Dokážete si představit, jak by se cítil lékař bez pacientů, učitel bez žáků,
zpěvák bez posluchačů a jak by ses cítil ty bez kamarádů? Nyní si
představ, jak se ona cítí bez čtenářů.
Proto doufám, že ode dneška nebudeme říkat, že knížka je pouze
hromada papíru. Je víc než posel dobrých zpráv, je to trpělivá
kamarádka, která tě nikdy neopustí. Bude vždy s tebou i v těch
nejhorších chvílích. Vždy na tebe bude trpělivě čekat. Tak prosím tě, ať
to netrvá dlouho.
Slyšíš, jak tě potichoučku ze své poličky volá?
José Najáres

Nestůjte na eskalátorech jen vpravo,
žádá cestující dopravní podnik
Každý Pražan ví,
že na eskalátorech
v metru se má stát
vpravo,
takže
vpravo se stojí a
vlevo
se
po
schodech, ať už
nahoru nebo dolů,
řítí ti uspěchaní. A
zatímco
před
několika lety byla
na
každém
eskalátoru samolepka vyzývající ke stání vpravo, teď dopravní podnik
zvažuje, jak přesvědčit cestující, aby se rozptýlili rovnoměrně. Cestující
stojící jen na jedné straně totiž způsobují řadu problémů, pohyblivé
schody mají jednostranně vytahaný tažný řetěz, dále se víc
opotřebovávají drážky, řetězy a ložiska. Stání na jedné straně je pro
eskalátor technicky velkým zatížením. Výrobce vyvíjel i pohon, který by
měl pásmo rovnat, ale že by byl už nějaký úspěch, to se říci nedá.
Konkrétní vyčíslení škod, které způsobuje nestejnoměrné zatížení, zatím
ale dopravní podnik detailně nesledoval. Vzorem pro Prahu může být
Londýn, kde se se stáním na eskalátorech experimentovalo loni.
Cestující vítali zřízenci podzemky s megafony a vydávali jim příslušné
instrukce. Podle dopravního podniku by změna pravidla mohla vyřešit
právě problém s tlačenicí, která vzniká, když se ve špičce potkají dvě
soupravy, zejména ve starších stanicích, kde jede nahoru jen jeden
eskalátor. Lidé nastupující na pravou stranu ke stání na eskalátoru pak
tvoří pod schody shluk lidí, aby vlevo zůstalo místo pro ty rychlejší.
Zebras7

Významná výročí – duben
Jako obvykle tu pro vás mám seznam těch nejzajímavějších výročí
tohoto měsíce.
1. dubna 1929 se narodil Milan Kundera, francouzský spisovatel
českého původu. Od roku 1975 žije ve Francii. Roku 1979 byl zbaven
občanství a jeho dílo bylo v Československu zakázáno až do sametové
revoluce. Je autorem dramat, básní, prózy a esejí. Byl nominován na
Nobelovu cenu za literaturu a jeho texty patří mezi nejvíce překládaná
díla na světě.
3. dubna 1876 se narodil Tomáš Baťa, československý podnikatel a
spoluzakladatel světově proslulé obuvnické firmy – Baťa. Ve své době
byl jeden z největších podnikatelů a některé jeho metody motivování
zaměstnanců a řízení výroby se používají dodnes.
4. dubna 1949 byla ve Washingtonu D. C. podepsána Severoatlantická
smlouva, čímž vzniklo NATO (Severoatlantická aliance). Tuto smlouvu
podepsalo 12 států – Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Velká
Británie, USA, Kanada, Portugalsko, Norsko, Itálie, Dánsko a Island.
NATO je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt se sídlem v Bruselu
v Belgii. Úkolem NATA je chránit své členy před napadením a podpora
svých členů při válečných konfliktech (Pokud bude jeden členský stát
napaden, považuje se takový útok za napadení celé aliance.). Od roku
1999 je členem Severoatlantické aliance i Česká republika.
7. dubna 1948 byla v Ženevě založena Světová zdravotnická organizace
(WHO). Tato organizace je vlastně jednou z „odnoží“ OSN (Organizace
spojených národů). Její hlavním úkolem je likvidovat nemoci, především
světové infekční nemoci. V rámci mezinárodního monitorování průběhu a
šíření infekčních nemocí, jako SARS, malárie a AIDS, realizuje též
programy na likvidaci těchto nemocí, a to vývojem a šířením vakcín.
Jejím největším úspěchem je, že se jí podařilo zcela vymýtit pravé
neštovice. WHO se blíží k úspěchu ve vývoji vakcín proti nemocem, jako
jsou malárie a schistosomóza, a plánuje eliminovat dětskou obrnu. Sídlo
této organizace je v Ženevě ve Švýcarsku. 7. dubna se tedy každý rok
slaví Světový den zdraví.

12. dubna 1961 obletěl sovětský kosmonaut Jurij Gagarin na lodi
Vostok1 za 108 minut Zemi a stal se tak prvním člověkem ve vesmíru.
Po návratu z vesmíru byl jmenován Hrdinou Sovětského svazu a stal se
celosvětovou celebritou. Zemřel 27. března 1968 za nevyjasněných
okolností při letecké havárii.
15. dubna 1912 se po nárazu do ledovce potopil parník Titanic. Ve své
době to byla největší loď na světě, určená pro převoz cestujících a pošty
mezi Evropou a Amerikou. Potopení Titanicu byla jedna z nejhorších
námořních tragédií v dějinách, hlavně kvůli špatné organizaci záchrany
cestujících a malému množství záchranných člunů.
20. dubna 1889 se narodil Adolf Hitler, nechvalně proslulý nacistický
vůdce a jeden z nejkrutějších diktátorů 20. století. Je odpovědný za
rozpoutání druhé světové války a za genocidu (masové vyvražďování
s cílem vyhlazení) Židů a Slovanů.
23. dubna 1616 zemřel William Shakespeare, anglický básník a
dramatik a jeden z nejslavnějších autorů vůbec. Mezi jeho nejznámější
díla patří tragédie Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Kupec benátský a
komedie Sen noci Svatojánské nebo Zkrocení zlé ženy. Pro zajímavost
uvádím, že jeho prvním překladatelem do češtiny byl Josef Václav
Sládek a za současného „dvorního" překladatele děl W. Shakespeara je
považován prof. Martin Hilský.
26. dubna 1986 došlo k asi nejstrašlivějšímu jadernému neštěstí
v dějinách – k výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu. Během
riskantního pokusu došlo k přehřátí a následné explozi jednoho
z reaktorů. Okolí reaktoru bylo zamořeno obrovským množstvím
radioaktivity. Tím ovšem hrůza neskončila. Do vzduchu se
uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval přes celou severní polokouli
Země. Byly těžce kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a
Ruska, což si vyžádalo evakuaci a přesídlení více než 350 000 lidí.
Přibližně 60 % radioaktivního „popela“ skončilo v Bělorusku. Problémem
bylo i to, že se tehdejší sovětský režim snažil havárii „ututlat“ a okolní
státy nebyly varovány. Po rozpadu Sovětského svazu nesou břímě
nákladů na dekontaminaci a léčení nemocí způsobených černobylskou
havárií nástupnické státy (Rusko, Ukrajina a Bělorusko) dodnes.
Filip

Miguel de Cervantes y Saavedra
Miguel de Cervantes y Saavedra byl španělský voják, básník a
spisovatel. Narodil se 29.
září 1547 a zemřel 22.
dubna 1616. Tento rok je
to přesně 400 let od jeho
úmrtí. Cervantes pocházel
z rodiny
zchudlého
šlechtice jako šestý syn
z osmi dětí. V roce 1571
při
námořní
bitvě
u
Lepanta ztratil levou ruku.
Po dalších letech ve španělském námořnictvu byl Cervantes v červnu
1575 zajat alžírskými piráty a odvlečen jako otrok do Alžírska. Až po pěti
letech a několika neúspěšných pokusech o útěk byl roku 1580 s pomocí
rodičů a Řádu trinitářů vykoupen a vrátil se 19. září zpět do Španělska.
Jeho první divadelní hra Los tratos de Argel, v níž zpracoval své
zkušenosti ze zajetí bez povšimnutí.
Byl velmi zadlužený a pokusil se jako
spisovatel vydělat nějaké peníze.
Roku 1584 vyšel jeho první romín
´´La primer parte de la Galatea´´.
V témže roce se oženil s Catalinou
de Salazar y Palacios, dcerou
bohatého sedláka, která byla o 18 let
mladší.
Tento
svazek
zůstal
bezdětný. Zemřel v bídě roku 1616.
Své bohaté lidské i umělecké
zkušenosti
uplatnil
v románu
Důmyslný rytíř Don Quijote de la
Mancha. Dva díly tohoto románu mu
zajistily světovou proslulost. 17.
března 2015 španělští forenzní vědci oznámili, že po 400 letech objevili
Cervantesův hrob společně s ostatky jeho manželky a dalších lidí
v Convento de las Descalzas v Madridu.

Pat a Mat slaví 40 let
Pat a Mat jsou dva
nešikovní
kutilové
s
fanoušky po celém světě.
Problémy spolu řeší a
nakonec vždy vyřeší už 40
let. Nyní se představí v
celovečerním filmu.
Nebyli by to ale oni, kdyby
se nepotýkali s celou řadou
nástrah. A tak se tentokrát
utkají
se
zákeřným
kaktusem,
suchým
stromem
nebo
se
rozhodnou „zvelebit“ svůj
příbytek
originálními
úpravami. A jelikož jsme ve
21. století a všude se propaguje zdravý styl, pokusí se dostat do kondice
protáhnutím svých těl na rotopedu. Jak se jim to povede?
Známí nešikové přišli na svět v roce 1976 v dílně předního karikaturisty
Vladimíra Jiránka a režiséra Lubomíra Beneše. Hudbu složil Petr
Skoumal.
Ti vymysleli úspěšný československý animovaný seriál Pat a Mat,
později A je to!, o dvou nepříliš zručných kutilech. Svá jména Pat a Mat
dostali až v roce 1989, zpočátku pro zahraniční distribuci Krátkého filmu.
Zůstala jim a od té doby je seriál nazýván podle nich.

Niki

Recenze filmů

Angry birds ve filmu
Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás
zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak
velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák,
věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a
výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku
neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov
dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle
nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za
lubem a svůj ostrov před nimi zachránit.

Warcraft: první střed
Film o násilném střetu dvou světů vznikl na
motivy globálního herního fenoménu společnosti
Blizzard Entertainment. Mírumilovné království
Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na
jeho hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé.
Jsou to Orkové, válečnický kmen, který opustil
svůj umírající domov, aby kolonizoval další svět.
Průchod mezi oběma světy zajišťuje portál. Na
jedné straně čeká armáda, nad kterou visí
hrozba kruté porážky, na Druhé pak národ,
jemuž hrozí vyhynutí. Dva hrdinové, každý z
jiného tábora, se vydávají na cestu vedoucí k
nevyhnutelnému střetu. Jeho výsledek určí další osudy jejich rodiny,
jejich lidu a celé země.

Hledá se Dory
Oblíbená modrá rybka Dory si spokojeně žije
na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak
si ale Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi a
kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem
a Nemem se vydá na strhující dobrodružství
napříč oceánem až do prestižního Mořského
akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní mořští
živočichové.
Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři
svérázné obyvatele Mořského akvária: První je
Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně
uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec
běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí
je krátkozraká velryba jménem Naděje.

Alenka v říši divů: za zrcadlem
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po
svém otci a strávila několik posledních let na
divokých vlnách světových oceánů jako
mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna
objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se
dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se
znovu shledá se svými starými známými:
Bílým králíkem, houseňákem Absolemem,
kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem,
který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil
svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana
vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, což je
kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež
stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka setkává se svými
přáteli – i nepřáteli – v různých dobách jejich životů. Alenku čeká
nebezpečná cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka
dřív, než jí vyprší všechen čas.
Niki

Recenze knih

Dobrodružství Minecraftu- pozor draci!
Ve čtvrtém dílu Dobrodružství Minecraftu
budou Josh, André a Suzy objevovat své
superhrdinské schopnosti a čelit zatím
největšímu nebezpečí. Po cestě do města
Silverrock musí totiž projít bájným dračím
teritoriem. Jsou zvěsti o létajících plazech jen
báchorky nebo okolí opravdu terorizují draci?
Dokážou tři desetileté děti zabránit Herobrinovi
v ovládnutí celého Minecraftu? Nebo bude
skutečný svět vydán napospas jednomu z
nejmocnějších zlosynů, jaký byl kdy v
počítačové hře stvořen?
Narozen o půlnoci
Gabriel se narodil přesně o půlnoci v pátek
třináctého. To ho předurčilo stát se
zaklínačem: léčit lidi, používat magii a
přivolávat draky. A také se stát králem Dračích
skal. To se však nelíbí krásné Melisse, která si
na roli královny zvykla a rozhodně se jí
nehodlá vzdát. Kam až je ale schopna zajít?
Podivná úmrtí, intriky a kouzla začínají
ohrožovat kdysi tak klidné a idylické místo.
Gabriel a jeho kamarádka Nely se pustí do
velkého dobrodružství. Odhalí toho, kdo v
pozadí tahá za nitky? Nebude to snadné, ne
každý je totiž tím, kým se zdá být. Gabriel,
Nely a možná celé Dračí skály se ocitají v nebezpečí...

Horseland
Během tréninku prožije Molly ošklivý pád z klisny
Calypso. Strach z toho, že by mohla ještě někdy
spadnout, jí pak brání, aby se do sedla znovu
vrátila. Všichni na ranči si dělají starosti – bude
Molly ještě někdy jezdit? Zvítězí nad svým
strachem?

Nejlepší kámošky
Gemma s Alicí jsou od narození nejlepší
kamarádky. Vídají se každý den. A vůbec jim
nevadí, že Gemma miluje fotbal, kdežto Alice ráda
kreslí, nebo že Gemma nezavře pusu a Alice zase
většinou jen poslouchá. Všechno o sobě vědí a
všechno si říkají. Jenomže jednoho dne Gemma
zjistí, že je tu něco, co jí Alice neřekla. Tajemství. A
když se Gemmě konečně podaří zjistit, co to je,
začíná pochybovat o tom, že mohou s Alicí zůstat
nejlepší kamarádky.

Niki

Apríl
1. dubna je aprílový den. Apríl je něco jako svátek zábavy. Lidé si ze
sebe dělají legraci. Ovšem je v tom
jedna malá nevýhoda. Lidé by neměli
překračovat určité lidské meze ve
svých vtipech. Mohlo by se stát, že
by to někdo vzal moc osobně. Proto
je rozumné si vtip nejdříve pořádně
rozmyslet.
Aprílová historka (klientka hledá dům):
 Klientka zavolala na zákaznickou linku jedné realitní kanceláře s
požadavkem na bydlení v centru Prahy 1. Kromě jiného měl nový
byt splňovat jeden důležitý parametr, a to heliport, na kterém by
mohla budoucí obyvatelka přistávat vrtulníkem.
Nevím, jak vy, ale takový dům/byt by chtěl skoro každý. Lidé si dělají
legraci opravdu ze všeho.
Typy na příští rok:
 Můžete dát kamarádovi gumového pavouka do kávy či čaje nebo
do boty.
 Prohodit sůl a cukr a dát sůl do krabičky s cukrem a naopak.
 Můžete vzít balónek a říct, že je v něm voda a že ten balónek po
něm/ní hodíte. Když budete mít štěstí, tak vám uvěří a můžete
balónek hodit. Váš kamarád by se měl leknout.
Já vám přeji, aby se vám nějaký vtip povedl. Ve fantazii se meze
nekladou, ale i tak si musíte dávat pozor, aby to nebylo moc. Abyste se
nakonec smáli oba dva a ne jenom vy. ☻

Štroby

Vtipy
„Pepíčku, chodíš rád do školy?“
„Chodím rád do školy i ze školy, jenom to mezi tím mě nebaví.“
Maminka budí Pepíčka, který jde poprvé do školy:
„Pepíku, vstávat, musíš jít do školy.“
Druhý den ho maminka opět probudí:
„Pepíku, vstávat, musíš do školy.“
Pepa ještě rozespale:
„Ještě jednou?“
Říká blondýnka manželovi: „Běž zalít zahradu.“
Manžel říká: „Vždyť tam prší.“
Blondýnka odpoví: „Tak si vezmi deštník.“
Stojí dvě blondýnky u výtahu. Jedna má ruce plné tašek s nákupem.
Řekne proto té druhé: „Prosím tě, zavolej výtah.“
Druhá blondýnka zavolá: „Výtahůůů.“
Proč blondýnka dává do buchty lžíci?
Protože v receptu stojí: „Jedna polévková lžíce…“
Co je to? Žije to pod zemí, je to černé a začíná to na K?
Krtek.
Co je to? Žije to pod zemí, je to černé a začíná to na J?
Jeho brácha.
Co je to? Žije to pod zemí, je to černé a začíná to na Z?
Zase jeho brácha.
Když byl Chuck Norris v ráji, had se modlil, aby ho nikdy nepotkal.
Chuck Norris se musel přestat koupat v moři…
Tsunami zabíjelo lidi.
Patulinek

