
 

  



Úvodník 

Milý čtenáři Tornáda,  

čas utíká jako voda.. Je tu nový měsíc a s ním tedy i další číslo našeho 

časopisu Tornádo. Jak jistě všichni víte, na naší škole se konal 

projektový den. Jednalo se o 700. výročí narození Karla IV. Den se 

vyvedl a všem moc líbil. Také jako každý měsíc se podíváme na stránku 

zaměstnanců školy, zhodnotíme různé akce a exkurze. Opět se konal 

sběr papíru a v pražské zoo se narodila krásná malá gorilka.  Dozvíte se 

také o rekonstrukci tramvajové trati a nebudou chybět ani recenze knih a 

filmů. V tomto čísle měl být i článek o mistrovství světa v hokeji, ale 

redaktor článek nedodal, tak se za to omlouváme. Stejně jsme byli 

smutní, že jsme nebojovali o medaili. Přesto doufáme, že si toto číslo 

užijete.  
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Stránka zaměstnanců školy 

Milí čtenáři Tornáda, 

jelikož jsem nový přírůstek pedagogického sboru, tak na mě připadl 

nelehký úkol. A to představit se vám všem. Zcela popravdě jsem si 

nebyla jistá, co přesně mám napsat a prolistovala jsem několik vydání 

Tornáda, abych zjistila, co o sobě psali ostatní učitelé. Nalezla jsem 

spoustu inspirace i pobavení a doufám, že něco z toho zvládnu využít. 

Pocházím z města Cheb, kde jsem vystudovala základní školu.  Poté 

jsem se přemístila do Klášterce nad Ohří, kde jsem vychodila střední 

školu, která byla zaměřená na pomoc sociálně-vyloučeným a postiženým 

osobám.  

Nejsem z učitelské rodiny a 

k učení jsem přišla náhodou. 

Přemluvila mě kamarádka, že 

když nás vzaly obě dvě na 

stejný obor, tak by byla škoda 

to nezkusit. Už po prvním 

semestru jsem věděla, že 

jsem si vybrala správně. 

Kamarádka obor změnila, ale 

já jsem zjistila, že učit se o 

češtině není nudné biflování 

dat a latiny, ale je tajuplnou cestou za zrozením a vývojem jazyka. 

Jsem třídní učitelkou 3.A, což znamená, že 

vyučuji český jazyk, matematiku, vlastivědu, 

výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou 

výchovu. Nejradši ze všeho mám český jazyk a 

výtvarnou výchovu.  

Co o sobě ještě napsat? Miluji knihy a čtení. 

Kniha je mým společníkem nejenom na cestách 

do zahraničí, ale také partnerem během cest 

metrem, nebo když čekám v příliš dlouhé frontě.  

  



Než jsem začala učit, tak jsem si během studia přivydělávala různými 

způsoby. Byla jsem knihovnicí, barmankou, baristkou, vedoucí na 

pobytech pro mentálně postižené lidi a osobní asistentkou mentálně 

postiženého chlapce. Každá práce mi do života přinesla něco jiného. 

V knihovně jsem dostala k vzácným výtiskům a získala respekt 

k psanému slovu. Práce barmanky mě naučila vycházet s lidmi za každé 

situace, a že i když na to nevypadám, zvládnu unést sud. Díky tomu, že 

jsem dělala baristku se ve mně probudila vášeň ke kávě, která mě nikdy 

neopustí a zpříjemňuje mi náročné dny. Vedoucí na pobytech byla 

skvělá práce a stále také je, protože mi vyplňuje část prázdnin a s těmito 

lidmi moc ráda trávím čas pro jejich bezelstné vnímání světa. 

Nejnáročnější prací 

byla osobní 

asistentka, kdy jsem 

pomáhala chlapci po 

mozkové obrně, který 

byl na vozíčku a 

každý den se pral 

se svým osudem a 

neustále se chtěl učit 

novým věcem a 

aspoň částečně 

sportovat. Byla to ta 

nejvíc inspirativní práce, kterou jsem si mohla přát, protože jsem díky ní 

schopná udržet nadhled nad malichernými problémy a dokázala mě 

inspirovat, abych překonala svůj strach a zkoušela nové věci. 

Díky tomu jsem byla schopná jet do Apusenin v Rumunsku, kde jsem si 

při prolézání jeskyň sáhla na své dno, ale zážitek z nezkrocené přírody a 

naprosté volnosti stál za to.  

Víc mě toho o mé maličkosti nenapadá. Snad poslední věc. Mám u 

rodičů kocoura, který se jmenuje Mikeš. Zcela popravdě je to ta 

nejdivnější kočka na celém světě. Pije pouze vodu z kohoutku ve vaně 

v koupelně, bojí se komárů, spí na zádech a miluje, když ho někdo nosí 

v náručí a drbe na bříšku.  

Jana Gruberová 



Karel IV.  

Letos dne 12. 5. si žáci 8. a 9. tříd připravili pro 

spolužáky projekt o KARLU IV. (*1316-†1378). 

A já zpracovala to, co jsem navštívila.   

 

Nejprve nás Karel IV. pozval na svoji hostinu. 

Podávala se hlavně zvěřina,také proto měl 

dnu (ta byla způsobena nadbytkem masa), ale 

také paštiky z jater, jako příloha chléb a na 

zapití měli víno. Chléb měl dvě podoby, jeden byl určen pro vyšší 

třídu, protože byl pevnější a kvalitnější. Druhý byl pro poddané, 

protože byl více moučný, drolivý a celkově méně chutný. Abychom 

neztloustli, šli jsme si zatančit. V té době se tančily řadové tance. Poté 

nás král vzal na hon divoké zvěře. Stříleli jsme z kuše, luku a praku. 

Když jsme se vrátili z lovu, zavedl nás do 
komnaty, kde byly obrazy jeho čtyř žen. Byly to 
Blanka z Valios, Anna Falcká, Anna Svídnická a 
Alžběta Pomořanská. Dále jsme se poučili o 
módě. Dámy byly krásně ozdobeny. Také pokud 
měla zakrytou hlavu, byla vdaná a naopak. Páni si 
zase zdobili nohy barevnými kalhotami. A jako 
poslední nám ukázal, jak velké území jeho 
království zabírá. Byly to dnešní Čechy, Německo, Itálie a Morava. 
Také nás seznámil s univerzitami, které založil. Pod jeho jménem dnes 
funguje 17 univerzit. Nakonec se s námi rozloučil a odešel do své 
komnaty. 

A tak skončilo setkání s KARLEM IV. na počest jeho 700. výročí.   

Doufám, že se vám povídání líbilo a těším se zase příště. 

Štika 

  



 Den Karla IV. - postřehy z dalších 

stanovišť 

5.A 

Tanec podle Karla IV. 

-děti byly rozděleny na dvě skupiny 

-tancovaly v řadách 

-měly dva jednoduché kroky  

-když zbyl čas, tak si děti zazpívaly 

-pan zástupce všechno dokumentoval 

5.C 

Jídelna 

-probírali, co lidé mohli a nemohli jíst v té době 

-mohli ochutnávat jídlo kromě koláčků 

-Áďa z toho měla hlad a kňučela :DD 

-dětem jídlo moc nechutnalo 

1.A 

Slavnosti 

-děti skládaly kostičky do určitých témat různých slavností 

1.B 

Korunovační klenoty Karla IV. 

-povídali si o klenotech 

-dostali omalovánky, které vybarvovali podle obrázku, který si museli 

zapamatovat  

-problém s časem 

  



2.B 

Manželky a děti Karla IV. 

-měl 12 dětí a 4 manželky 

-ke konci se ptali dětí na otázky, aby ověřili, jak dávaly pozor 

-házeli si míčem  

 

Bonus: Ptali jsme se dětí, jestli by chtěli více takových projektových dnů 

a zeptali jsme se na nějaké návrhy. Nejoriginálnější odpovědi byly: 

- o zvířatech 

-pravěk až novověk  

-přespání ve škole 

Bára, Áďa 

 

VitaCaroli 

Toto stanoviště vedla paní učitelka Zíková. Za necelých 10 minut jsme 

se dověděli mnoho zajímavých informací o životopisu Karla IV., který 

sám psal. 

Zvláště zajímavé bylo přečtení kousku Karlova díla v latině a poté jeho 

přeložení. 

 

Zbraně 

Také mě velice zaujalo stanoviště, kde jsme si mohli prohlédnout a 

následně i vyzkoušet zbraně z doby Karla IV. 

Pokoušeli jsme se strefit buď do terče, nebo namalovaného divokého 

prasete např; prakem. 

Poté následovala velmi zajímavá přednáška o jednotlivých zbraních. 

Niki 



Revizor – divadelní představení 

Jednoho dne se deváté třídy vypravily do Salesiánského divadla. Šly na 

divadelní hru „Revizor“ od pana Nikolajeviče Tolstého a za sebe mohu 

říci, že to byla jedna z nejhezčích divadelních her, kterou jsem kdy viděl. 

Jak by si každý mohl myslet, že jde o revizora například v autobusu, tak 

se plete. Příběh se odehrává v malém ruském městečku v jakési 

gubernii na počátku třicátých let 19. století. Díky poštmistrovi, který pro 

své rozptýlení otevírá cizí dopisy, se o revizi ostatní úředníci města 

okamžitě dozvědí. Protože nemají čisté svědomí, neboť berou úplatky, 

kradou a všude je nepořádek, pochopitelně se revizí obávají. Ale kvůli 

jedné malé chybě si jeden mladík užije úžasnou dovolenou. Hra má 

podle mě kritizovat politiku a celý systém úplatků. 

Úryvek ze hry 

Hejtman Jakožto zdejší hejtman – je mou povinností – aby 

bylo o naše hosty a vůbec urozené návštěvníky 

řádně postaráno, že ano… 

Chlestakov A co mám dělat? Já za nic nemůžu… Já se 

vyrovnám. Jen co mi pošlou  z domova. 

Vyřiďte si to s hostinským: hovězí jako prkno, 

polívku jsem musel vylít z okna. Celé dny mě moří 

hladem. Čaj se prostě nedá pít: smrdí rybinou. A 

já mám za to…? To by ještě scházelo… 

Hejtman Odpusťte, ale já jsem opravdu nevinen! V tržnici 

míváme maso první jakosti. Okamžitě vyšetřím, 

kde to vzal. A jestli něco nesouhlasí, tak -

kdybyste dovolil - nabídl bych vám jiné ubytování. 

Chlestakov Ne, nechci! Myslíte, že nevím, co to je, to vaše 

ubytování. Jakým právem? Co si to dovolujete? 

Vždyť já… já sloužím v Petěrburgu… já abych tak 

řekl, já… 

Hejtman Ježišmarjá, to je metr! Všecko ví, všecko už mu 

donesli – obchodníci proklatý… 

Denio 



Život vody – meandry Botiče 

Dne 3. 5. navštívila 8.B akci Život vody – meandry Botiče. Akce se 

zúčastnily i ostatní osmé třídy, ale každá v jiný den. Šlo o to, že třídy 

měly mít přednášku o vodě, vodních zvířatech a vlastně všem, co souvisí 

s vodou. 

Vyráželi jsme hned ráno, dojeli jsme MHD na místo setkání a hle! Pán, 

který nám měl přednášet, se nedostavil. Čekali jsme tedy nějakou tu 

dobu, a když už jsme to chtěli vzdát, objevil se v dálce mužík v zeleném 

oblečení. Tak jsme se dočkali.  

Poté se nás ujal, šli jsme k jednomu z meandrů. Nejdřív jsme krátce hráli 

hry se zvířaty a zařazovali, kam asi patří. Následně jsme se rozdělili na 

skupinky, dostali náčiní, jež tvořila miska, lupa, síto s rukojetí a pinzeta, a 

prý ať jdeme nachytat nějaké živočichy, které ve vodě najdeme.  

 

Ostatní skupinky si vedly dobře, my však nemohli chytit nic. Byli jsme už 

tak zoufalí, že jsme si chtěli vzít slimáka, který se plazil okolo a kterého 

jsme již stačili pojmenovat Karel. Měl však štěstí, na poslední chvíli se 

nám povedlo nachytat ještě jiné živočichy, a tak jsme Karla dál netrápili. 

Když jsme měli nachytáno, rozřazovali jsme podle pracovních listů, jak je 

asi kvalitní čistota vody, ale vzhledem k tomu, že se spolužákovi podařilo 

chytit pijavici, tedy nevím, jak na tom voda byla. 

  



Nakonec jsme měřili 

například kyselost vody a 

v neposlední řadě i 

rychlost toku. K tomu nám 

měly posloužit gumové 

kachničky na provázku, 

které se pustily do vody a 

stopovalo se, za jak 

dlouho uplují nějaký počet 

metrů. Při této akci se 

však spoustě lidí podařilo 

zahučet do vody i 

s botami (některým i vícekrát za sebou, ale nebudeme jmenovat  ).  

Pak už nás čekalo jen rozloučení a cesta zpět do školy. Musíme říci, že 

jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavých věcí a že jsme si výlet 

moc užili. Počasí nám také přálo, takže to byl opravdu povedený den. 

Doufám, že si to ostatní třídy užily stejně jako my.  

Lucka, te 

 

Naše dřeviny 

Les Bohdalec a Tyršův vrch 

Třídy 7.A a 7.B byly na exkurzi „Naše dřeviny“ v pražském lese 

Bohdalec. Nejdříve jsme se představili a měli jsme říct jméno nějakého 

stromu. Poté jsme se rozdělili do určitých skupinek. Prvním úkolem bylo 

vybrat jeden strom a změřit jeho obvod, nalepit na papír plod stromu a 

další různé úlohy následovaly. Učili jsme se změřit strom pomocí 

větvičky. Dále jsme dostali papírky s různými stromy a dole bylo 

napsané, co ten strom potřebuje, a na určitém místě byly rozmístěny 

další kartičky a měli jsme k nim najít dvojici. Jako poslední úkol jsme měli 

najít 5 pupenů různých stromů. Nejčastěji tam byl javor. No, polovinu 

exkurze jsem nebyla schopná vnímat, protože jsem alergická jak na 

javory, tak na trávu a na většinu stromů, takže jsem v podstatě seděla a 

brala prášky a inhalovala, abych se neudusila :D. Tak ale přežila jsem to. 

Příště to snad bude zábavnější (alespoň pro mě).  

Bára, Áďa 



Sběr papíru 

V květnu se znovu konal sběr 

papíru. Udělala jsm tedy rozhovor 

s panem učitelem Stejskalem, který 

má sběr na starosti. 

Tornádo: „Dobrý den, jaká byla ranní 

služba u sběru papíru?“ 

Pan uč. Stejskal: „Vzhledem k tomu, že bylo ráno ještě dost chladno, tak 

byla příjemná, ale chladivá.“ 

Tornádo: „Kolik se dohromady nasbíralo kg papíru?“ 

Pan uč. Stejskal: „Celkem okolo 2,5 t.“ 

Tornádo: „Jaké třídy přinesly nejvíce papíru?“ 

Pan uč. Stejskal: „Na prvním stupni- 1. 1.C - 349,5 kg 

2. 3.C - 284 kg 

3. 3.B - 261,5 kg 

                             Na druhém stupni- 1.  6.A - 188 kg 

2. 7.B - 96 kg 

3. 8.A - 72 kg 

Tornádo: „Bude ještě v letošním školním roce sběr?“ 

Pan uč. Stejskal: „Pravděpodobně ano, v červnu, ale jistě to ještě 

nevím.“ 

Tornádo: „Co byste chtěl vzkázat dětem?“ 

Pan uč. Stejskal: „Noste papír, protože z výtěžku za nasbíraný papír se 

nakupují odměny, a to znamená, čím více papíru nasbíráme, tím 

hodnotnější ceny můžete získat!“ 

Niki 
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Tak málo k vítězství  

Dne 9. dubna se naše škola zúčastnila turnaje 

v nohejbalu. Tento rok jsme soutěžili poprvé, a 

tak proto jsme byli nasazeni mezi nejlepší týmy. 

Sice jsme málem nešli, jelikož bylo málo 

reprezentantů, ale 

konečná sestava byla 

Michal Bažant, Dan 

Dostál a Petr Hauptmann. 

Když jsme tam dorazili, 

tak se kluci snažili naučit 

pravidla, ale jediné štěstí 

bylo, že jsme nehráli hned, jinak bychom nevěděli, 

co máme dělat. Naštěstí jsme mohli pozorovat pár 

zápasů před námi a kluci se alespoň rozehráli a 

dohodli se, jak budou stát. Hoši si nevedli špatně, prohráli jen jednou a to 

zrovna s vítězi, což je úcty- hodný výkon, ale i tak se 

na stupně vítězů nepostavili. Skončili jsme čtvrtí, což 

je škoda vzhledem ke 

čtvrtfinále. Aspoň jsme 

odešli s úctou a 

úsměvem na tváři, přece 

jenom jsme porazili  

jednoho z nejsilnějších 

soupeřů, a to je už 

úspěch. Na závěr bych 

jen řekl, že i samotný pak učitel Kaplan byl 

překvapen naším výkonem a budeme držet 

palce příštím generacím, aby měly taky takové úspěchy. 

Jakub Veinlich 



Den matek 

Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě. V tento den 

dávají děti maminkám dárečky (často vlastnoručně vyrobené), aby jim 

poděkovaly za to, že se o ně 

starají, že je vychovávají apod. 

Myšlenka začít tento svátek 

slavit se zrodila roku 1907 na 

počest Anny Reeves Jarvisové, 

která bojovala za práva matek. 

O pět let později vyhlásil 

tehdejší prezident USA 

Woodrow Wilson (28. prezident Sojených států amerických) první 

oficiální oslavu Dne matek.  

Jelikož mne zajímalo, zda žáci také slaví tento den, rozhodla jsem se jich 

zeptat a o tom, co jsem zjistila, napsat. 

1. Svátek matek slavím, a dokonce moc ráda. Maminku potěší, když 

jí přinesu něco, co jsme vyráběli v hodině výtvarné výchovy. 

2. Ano, tento den slavím. Mamce přinesu kytičku a dám jí pusu na 

tvář.  

3. Moje maminka tento den sice neslaví, ale i přesto jí vždy přinesu 

kytičku, která jí vykouzlí na tváři úsměv. 

4. Ano, slavím Den matek. Letos jsem mamince dal přáníčko a 

kytičku a jí se to tak líbilo, že mi udělala tu nejlepší večeři ze všech.  

Jelikož i já slavím Den matek, rozhodla jsem se přispět takovou kratší 

příhodou. 

Bylo 8. května, vracela jsem se s rodinou z víkendového pobytu. Jelikož 

bráška většinu cesty prospal, uběhla celkem rychle. Když jsme dorazili 

domů, řekla jsem mamince, že jdu ven s kamarády. Mezitím jsem 

koupila růži a doma ji schovala na postel. Když jsem ji pak mamce 

ukázala, byla nadšená a já měla radost, že se jí líbí.  

Štika 

  



Den matek 

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se 

v různé dny na mnoha místech na celém světě, vychází z různých tradic, 

například jinak ve Velké Britanii, jinak v arabských zemích a mnoha 

dalších. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou 

vlastnoručně vyrobené. Obdobné svátky po celém světě existovaly už 

dávno v historii. Zeptali jsme se 30-ti dětí po celém prvním stupni na dvě 

otázky a těmi byly: 

-slavíš Den matek? 

-kupili jste mamince nějaký dárek? 

 

Zjistilo se že, děti nejčastěji vyráběly věci z papírů a kupovaly květiny. 

Bára, Áďa 

Ano
93%

Ne
7%

Slavíš Den matek?

Koupili
17%

Vyrobili
77%

Ne
6%

Koupili/vyrobili jste něco mamince?



V pražské zoo se narodilo 

mládě gorily nížinné 

23. dubna 2016 se nečekaně narodila v pražské zoo rodičům Shindě a 
Richardovi malá gorilka. Nečekaně proto, protože Shinda byla dlouhá 
léta považována za neplodnou a nikdo již nevěřil, že se ještě někdy 
dočká potomka. 

  
Gorilí samice Shinda se narodila 14. června 1991 v nizozemské zoo 
Apenheul, ale dlouhá léta žila v Austrálii. Když odtamtud v roce 2001 
přišla do pražské zoo, měla pod kůží implantované tělísko s hormonální 
antikoncepcí, které mělo zajistit, že coby odrůstající mládě nezabřezne s 
vlastním otcem. V Praze se již jako dospělá stala součástí skupiny 
vedené Richardem, ale přestože se spolu pravidelně pářili, mláděte se 
nedočkala. O její březosti tak neměl nikdo v zoo tušení. 
 
O to větší překvapení nastalo, když v sobotu 23. dubna ráno praskla 
Shindě plodová voda a gorilí samice začala v zázemí pavilonu rodit. 
Ostatní členové tlupy byli po celou dobu u ní, samice postávaly blízko, 
zajímaly se o ni a očichávaly ji. Také mláďata celou událost bedlivě 
pozorovala. Jen samec Richard nechal celé události volný průběh a držel 
se opodál. Krátce po poledni, po necelých pěti hodinách od začátku 
porodu, pak na svět přišlo Shindino první mládě. 
 
Shinda se o svého prvorozeného potomka začala ihned vzorně starat a 
od začátku se chovala jako zkušená matka. Protože vše probíhalo v 
klidu, již záhy po porodu chovatelé pustili gorily do expozice.  
  

https://www.zoopraha.cz/images/poznejme_se2016/Shinda_s_mladetem.jpg


Dnes se tak můžete přijít na spokojenou gorilí rodinu podívat do zoo 

sami a na vlastní oči pozorovat pokroky mláděte, které na své jméno 

zatím čeká. Jedno je ovšem již nyní jasně patrné: Shindin potomek bude 

nejspíš v mnoha ohledech po mámě. Stejně jako ona je to velký jedlík a 

bude mít nejspíš i tuhý kořínek. Shinda se k němu chová nadmíru 

láskyplně, ale zároveň ho nijak nešetří. Už dva dny po narození ho 

například začala příležitostně vozit na zádech, což gorilí matky dělají 

obvykle mnohem později. Téměř od začátku ho také tu a tam na chvíli 

svěří samici Kijivu, která tuto výsadu získala jako první z tlupy. 

 
Doporučuji všem jít se na malou gorilku do pražské zoo podívat. Pro 

tento článek jsem se inspiroval na webových stránkách zoo Praha, kde 

je možné dočíst se informace ze života goril. Naleznete zde i další 

zajímavosti o ostatních zvířatech. Ke zhlédnutí jsou pěkné fotografie a 

videa. 

Štroby 



Recenze filmy 

 

Kapitán Amerika - občanská válka 
Občanská válka se odehrává v době, kdy 
SteveRogers převzal vedení nově zformovaného 
týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. 
Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají 
Avengers nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí ve 
vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní 
organizací, jenž na tým super-hrdinů dohlíží a řídí ho. 
Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. 
Jeden vede SteveRogers, jenž hájí svobodu 
Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních 
zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě 
zastává myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti. 

Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou 
frontách. 
X-men - apokalypsa 

 
 

Nejsilnější z mutantů X-Men, Apocalypse se stal 

nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po tísici 

letech a je rozčarován ze světa, do něhož vstoupil. 

Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta, 

aby nastolil nový řád, kterému chce vládnout. Proti 

němu se postaví tým mladých X-Menů, jemuž šéfují 

Raven a profesor X. Osud světa se tak ocitá v jejich 

rukou. 

Doba ledová - mamutí drcnutí 

Ledová událost roku! Scratova epická honba za 

nepolapitelným žaludem jej katapultuje do vesmíru, 

kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 

transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, 

musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj 

domov a vydat se na výpravu plnou komických 

momentů a dobrodružství. Odcestují do neznámých 

exotických zemí, kde se potkají s celou řadou nových 

svérázných postav. 

  

http://www.kinobox.cz/film/433933-doba-ledova-mamuti-drcnuti/fotogalerie


Želvy Ninja 2 

Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak 

se ze stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, 

aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich 

hrdinské kousky prokládané zaslouženou pizzou 

dokumentuje sexy reportérka April. Michelangelo, 

Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady opět s 

námi a jejich příběhy pokračují! 

 

 

 

Sebevražedný oddíl 

Tajná vládní agentura A.R.G.U.S., kterou vede 

Amanda Waller, vytvoří skupinku super padouchů, 

které říkají SuicideSquad - sebevražedná skupina. 

To proto, že se občas jeden z nich nevrátí z akce 

zpět. Provedení jednotlivých úkolů vede k výměně 

za kratší tresty odnětí svobody pro jednotlivé 

zúčastněné. 

 

 

Tajný život mazlíčků 

Hlavním hrdinou bude rozmazlený pes Max, který 

žije u svého páníčka v baráku na Manhattanu. 

Jednoho dne dostane nového parťáka, podvraťáka 

Duka, se kterým si moc nerozumí. Když ale zjistí, 

že v baráku se opuštěný zajíc Snowball pokouší 

vytvořit armádu zvířat, které hodili jejich majitelé 

přes palubu, a společně teď plánují pomstu, musí s 

tím něco udělat. 

Niki 

  



Recenze knih 

Všechny zde zmíněné knihy jsou v naší školní knihovně . 

Spirit animals- zrozerní hrdinů 

Vydej se do světa, ve kterém každé dítě prochází zkouškou, aby zjistilo, 

jestli dokáže přivolat své spirituální zvíře. 

Hrstce vyvolených, kteří tuto schopnost mají, 

přinese svazek mezi člověkem a zvířetem 

výjimečné schopnosti. Daleko od sebe, v 

různých koutech světa, podstoupí Conor, 

Abeke, Mej-lin a Rolan tajemný rituál. Objeví 

se světelné záblesky a z nich vystoupí vlk, 

leopardice, panda a sokolice. V ten okamžik je 

budoucnost dětí, jejich zvířat a konečně celé 

země Erdu zpečetěna. V dávno zapomenutých 

končinách země se totiž začala probouzet 

temná síla, která se chystá ovládnout svět. 

Čtyři hrdiny a jejich zvířata čeká těžká 

zkouška. 

Zvířátka z kouzelného lesa - kočička Kiki 

Vítejte v čarovném lese, o který se starají 

roztomilá 

zvířátka a  vzduchem voní kouzla. Kočičí víla Kiki 

má krásný úkol. Každý den poletuje po lese 

a zdobí 

pavučiny blyštivými kapičkami rosy. Jednou potká 

uplakaného myšáčka, který se ztratil. A  protože 

jsme v  Kouzelném lese, kde si zvířátka pomáhají, 

otře mu slzičky a dají se do hledání. Podaří se Kiki 

dovést myšáčka domů? Napínavá cesta začíná… 

Laskavé příběhy pro nejmenší čtenáře o  tom, že 

pomáhat je krásné. 
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http://www.databazeknih.cz/images_books/28_/286880/big_zviratka-z-kouzelneho-lesa-kocicka--OAY-286880.jpg


Vydoluj maximum z Minecraftu 

Vytvoř si svůj vlastní svět! Minecraft je 

mnohem víc než jen hra: je to alternativní 

vesmír plný tvorby, dobrodružství, napětí a 

překvapení. Není do něj ale radno 

vstupovat na vlastní pěst, takže si s sebou 

nezapomeň přibalit tohoto průvodce. Dozvíš 

se jak přežít první noc, rychle najít rudy, 

ochočit přátelské moby, vybudovat 

železniční síť a spoustu dalších vychytávek! 

 

 

 

Zachráněná sovička 

Příběh se šťastným koncem, který se 

skutečně stal! Při bourání staré stodoly 

přišly o střechu nad hlavou čtyři malé 

sovičky. Když je Janek najde, jsou hladové 

a prochladlé. Po jejich rodičích není ani 

vidu, ani slechu. Chlapcova maminka proto 

zavolá do záchranné stanice, kde jim 

poradí, jak se o ně mají postarat, než si pro 

ně přijedou. Ptáčátka jsou z nejhoršího 

venku, ale podaří se pro ně najít náhradní 

rodinu? Nebude to snadné. Janek se ale 

rozhodne, že záchranářům v hledání 

pomůže… Krásný příběh o lidech s dobrým 

srdcem, kteří pomáhají zachraňovat 

zvířátka. 
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Ohnivý drak 

Vstupte do světa Dračích rytířů, obránců svrženého 

krále; bojovníků, kteří na sebe umí vzít podobu 

draků! Vydejte se na Alariskéostrovy, kde Dračí 

rytíři svádí nelítostný boj s generálem Vaynem. Ten 

se zmocnil vlády a pomocí černé magie uzamkl 

draky v jejich lidské podobě. Podaří se korunnímu 

princi Quinnovi přemoct svého strýce Vayna, 

vysvoboditohnivého draka ze zakletí a  znovu 

nastolit v zemi řád?  

 

Deník Mimoňky- příběhy neoblíbené pařičky 

Druhý stupeň základky je boj. Zvlášť, když jsi ve 

škole jen o trochu oblíbenější než plíseň ve 

sprchách a život ti ničí proradná rivalka, která si 

brousí zuby na kluka tvých snů. A do toho začíná 

párty sezona, a tebe pořád nikdo na nejdůležitější 

událost podzimu nepozval… 

O tom by mohla (a bude!) vyprávět třináctiletá 

Nikki. Jak se stát z nepopulární mimoňky hvězdou 

večírků, okouzlit svého idola a navíc být tou 

nejsuprovější kámoškou na světě, i když ještě 

pořád nemá ten mobil, co si přeje už celé věky… 

No, co si budeme povídat, prostě parádní recept 

na katastrofu! 

 

Soutěž knihovny- výsledky 

1. místo- Justýna Brixi- 3. B, Kateřina Heřmanová- 5. A 

2. místo- Monika Vlčková- 5. A, Eliška Koubíková- 5. B, Johana 

Sémanová- 5. B, David Morava- 3. B, Miloslava Žďárková- 3. B, 

Tereza Havránková- 3. B 

3. místo-Jakub Beran- 3. B, Kamila Zvolská- 3. A, Klára Šíšová- 5. A 

Niki 

http://www.databazeknih.cz/images_books/28_/286854/big_draci-rytiri-ohnivy-drak-3kD-286854.jpg
http://www.databazeknih.cz/images_books/13_/131580/big_denik-mimonky-pribehy-neoblibeny-pa-eQb-131580.jpg


Rekonstrukce tramvajové trati v 

ulicích Nuselská a U Plynárny 

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) zahájí 21. května 2016 rozsáhlou 
rekonstrukci tramvajové trati v pražských Nuslích v ulicích Nuselská a U 
Plynárny. Její kompletní dokončení je plánováno na duben 2017. Práce 
budou rozděleny do několika etap, tramvajový provoz proto bude 
omezován postupně tak, aby způsobil co nejméně komplikací. Spolu 
s pracemi na tramvajové trati dojde také k opravě mostu přes Botič a  
úpravám vozovek a chodníků. 

Změny autobusových a tramvajových linek 

TRAM: 
Linka č. 4 bude ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Čechovo náměstí  
Linka č. 6 bude ve směru od Karlova náměstí odkloněna ze zastávky Divadlo Na  
Fidlovačce přes zastávky Otakarova, Bohemians a Slavia na Kubánské náměstí, kde 
je ukončena. 
Linka č. 11 bude ve směru od I. P. Pavlova zkrácena do dočasně zřízené zastávky 
Michelská v Nuselské ulici. 
Linka č. 13 bude zrušena.  
Noční linka č. 56 bude zkrácena na náměstí Bratří Synků. 

BUS: 
Náhradní doprava 
Bude zajišťena denními autobusovými linkami č. 135, 136, 188 a 213 
V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X56 v trase 
Otakarova – Michelská – V Zápolí – Teplárna Michle – Bohdalec – Koh-i-noor (úsek 
V Zápolí – Koh-i-noor obsluhují pouze vybrané spoje).  
Změny v provozu autobusů 
Linky č. 150 a 196 budou ve  směru od Kačerova ze zastávky Michelská odkloněny 
přes zastávku Pod Jezerkou do zastávky Kloboučnická, zde jsou ukončeny. 
Linka č. 188 bude v úseku Kloboučnická – Bohdalecká obousměrně odkloněna přes 
zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor a Bohdalec. 

 

V omezeném provozu bude 
zavedena zvláštní linka č. 
206 v trase Strašnická – 
Nádraží Strašnice – Jesenická 
– Centrum Zahradní Město – 
Záběhlická škola – Jesenická – 
Nádraží Strašnice – 
Strašnická. 

Zebras7 
  



Významná výročí – květen 

Jako obvykle jsem pro vás připravil seznam těch nejzajímavějších a 

nejdůležitějších výročí, která si tento měsíc připomínáme: 

1. května 2004 vstoupila Česká republika spolu s Polskem, Slovenskem, 

Maďarskem, Estonskem, Litvou, Lotyšskem, Slovinskem, Maltou a 

Kyprem do Evropské unie. 

2. května 1519 se narodil největší umělec a vynálezce jakého svět 

poznal, Leonardo da Vinchi. Vynikal především jako malíř, sochař, 

architekt, vynálezce a konstruktér. Jeho dílo ovlivnilo umění i vědu po 

celém světě. Mezi jeho nejznámější díla patří obrazy Madona ve skalách, 

Poslední večeře, Mona Lisa a Dáma s hranostajem. Podle jeho nákresů 

byl v budoucí době sestrojen tank nebo helikoptéra. 

5. května 1945 vypuklo v Praze protinacistické povstání českého lidu. 

Celonárodní povstání v protektorátu bylo připravováno východní i západní 

složkou českého protinacistického odboje již od počátku roku 1945. Jeho 

cílem bylo zejména vytvoření podmínek pro rychlé osvobození Čech a 

Moravy, minimalizace válečných škod a zamezení zničení nebo vyloupení 

průmyslu Československa. Podnětem k nepokojům se stal německý 

rozkaz vydaný 4. 5. 1945 – nikde se nesmělo úřadovat v češtině. Pražané 

se rozzuřili a začali strhávat německé vlajky a nápisy. První boje se 

rozpoutaly před budovou rozhlasu, kdy se střetli čeští policisté a němečtí 

vojáci (členové Schörnerovy armády, která měla za úkol Prahu bránit před 

spojenci). Rozhlas tedy začal vysílat zprávu o pádu Třetí říše a vyzýval 

všechny Čechy k obraně vlasti a k pomoci při bojích v ulicích Prahy. 

Němečtí vojáci začali střílet do lidí, na každého, kdo vyvěšoval vlajky, 

přetíral nebo ničil německé nápisy na zdech budov nebo se odvážil 

Němcům postavit. V pražských ulicích vyrostly barikády a boje skončily až 

8. května. 9. května vjela do Prahy osvobozující Rudá armáda. Kdo mohl 

v té době tušit, že ta samá armáda nás přijede v srpnu 1968 obsadit. 

8. května 1945 byla v Remeši ve Francii podepsána bezpodmínečná 

kapitulace Německa, čímž skončila druhá světová válka v Evropě. Úplný 

konec druhé světové války to ale nebyl, v Tichomoří se vedly brutální boje 

mezi Spojenými státy a Japonskem až do srpna 1945, kdy byly na 

japonská města Hirošima a Nagasaki svrženy dvě atomové bomby – 

„Tlouštík“ (Fat man) a „Chlapeček“ (Little boy). 2. září 1945 Japonci 

kapitulovali, a tak skončila druhá světová válka i v Asii. 



9. května 1974 byl v Praze zahájen provoz metra. Jde o tzv. „těžké“ metro 
sovětského typu. Je to jediná síť podzemní dráhy u nás. Metro má v 
současné době tři linky značené písmeny a barvami: A (zelená), B (žlutá) 
a C (červená). Do budoucna se plánuje nová linka D (modrá). Dohromady 
měří jeho síť 65,2 km a metro samotné má celkem 61 stanic, z nichž tři 
jsou přestupní. 

12. května 1884 zemřel český hudební skladatel Bedřich Smetana. Tento 

velký hudebník se narodil 2. března 1824 v Litomyšli do poměrně 

zámožné rodiny. Hudbě se věnoval už od dětství. Kromě Čech působil i 

ve Švédsku, a to jako dirigent a učitel hudby. Mezi jeho největší díla patří 

Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Hubička (opery), 

cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých 

luhů a hájů, Tábor a Blaník) a smyčcový kvartet e moll „Z mého života“. 

14. května 1316 se narodil Karel IV. Lucemburský, nejvýznamnější český 

král, římský císař, italský a burgundský král, lucemburský hrabě a 

moravský markrabě. Jeho rodiči byl Jan Lucemburský, velký válečník a 

dobyvatel a Eliška Přemyslovna. Původně byl pokřtěn jako Václav, ale po 

výchově u svého strýce Karla, francouzského krále, přijal při biřmování 

jméno Karel. Byl to asi nejinteligentnější a nejmocnější monarcha své 

doby. Byl také velmi vzdělaný, mluvil plynně pěti jazyky. K získání svých 

cílů používal (na rozdíl od svého otce) převážně „sňatkovou politiku“. On 

sám měl celkem čtyři manželky (Blanku z Valois, Annu Falckou, Annu 

Svídnickou a Alžbětu Pomořanskou, řečenou Eliška) s nimiž měl celkem 

jedenáct dětí, z toho sedm synů. Čtyři z nich zemřeli jako kojenci. 

Nejslavnější jeho synové byli Václav a Zikmund. Kromě jedenácti 

manželských dětí měl i jedno nemanželské – syna Viléma. Karel IV. je 

znám především svou láskou k Čechám. Od jeho doby byla k Čechám 

připojena i Morava, Slezsko, Chebsko a Lužice. Výslednému svazku se 

říkalo Země koruny české. Zasloužil se o povýšení pražského biskupství 

na arcibiskupství, založil pražskou univerzitu, kamenný most přes Vltavu, 

Nové Město pražské, hrad Karlštejn a spoustu dalších památek. Je také 

autorem nejdůležitějšího zákona Svaté říše římské – Zlaté buly. Zemřel 

29. listopadu 1378. Za své zásluhy je nazýván „Otec vlasti“. 

 

18. května 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého 

rozhlasu. Rozhlas hrál důležitou roli při Pražském povstání, kdy z něj byla 

vysílána zpráva o pádu Třetí říše a žádost o pomoc. (viz. výše) Až do 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_sov%C4%9Btsk%C3%A9ho_typu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro_sov%C4%9Btsk%C3%A9ho_typu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro
https://cs.wikipedia.org/wiki/A_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/B_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/C_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/D_(linka_metra_v_Praze)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr#Kilometr


rozvoje televize v 70. letech plnil hlavní úlohu, co se týče informování 

obyvatelstva. Při rozdělení republiky se rozdělil i rozhlas a to na český a 

slovenský. 

27. května 1942 byl skupinou československých parašutistů proveden 

úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda 

Heydricha. Toho dne jel Heydrich ze svého sídla v Panenských 

Břežanech na Pražský hrad. Bez doprovodu, jen se svým řidičem. 

Parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš napadli jeho vůz v ostré zatáčce 

v Zenklově ulici v Praze – Libni. Nejdříve se na Heydricha pokusil vystřelit 

Jozef Gabčík, ale selhal 

mu samopal. Když to 

uviděl Jan Kubiš, vrhl na 

auto granát. Výbuch 

zdemoloval zadní část 

auta a střepiny způsobily 

Heydrichovi těžká 

zranění, kterým podlehl 

4. června 1942 

v nemocnici Na Bulovce. 

Atentátníci po činu 

uprchli. Po zradě 

jednoho z nich - Karla 

Čurdy, byli všichni parašutisté, kteří se na atentátu podíleli, dopadeni 

v kostele Svatého Cyrila a Metoděje. Po dlouhém a brutálním boji se 

všichni parašutisté zastřelili. Čurda však kromě parašutistů vyzradil i 

jména a adresy lidí, kteří jim pomáhali. Po válce dostal trest smrti za 

vlastizradu. Období nacistického řádění, jako odvety za atentát se nazývá 

heydrichiáda. Desítky lidí byly během ní nacisty zavražděny a byly 

vypáleny a srovnány se zemí dvě české vsi – Lidice a Ležáky. Atentát měl 

však pro československou exilovou vládu obrovský význam. Spojenci 

zrušili platnost Mnichovské dohody a uznali existenci Československa. 

Tato akce byla také jediným úspěšným atentátem proti nějakému z 

nacistických pohlavárů během celé druhé světové války. 

Obrázek – zdroj: blisty.cz 

Filip 
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Vtipy 

Paní učitelka se ptá dětí, co dostaly o Vánocích pod stromeček. Vyvolá 

Pepíčka.  

Pepíček: Já jsem dostal PSP 

Učitelka: To je ta nová hra, že?  

Pepíček: Ne to jsou ponožky slipy a punčocháče. 

 

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince:  

"Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!"  

"No to je pěkné, a na co se paní učitelka ptala?" 

"Kdo rozbil okno ne chodbě!" 

 

Před písemkou: "Doufám, že nikoho neuvidím opisovat." 

Z prostřední řady se ozve: "Taky doufáme." 

 

Telefonát do školy: 

"Dobrý den pane učiteli. Omluvte prosím dnes Honzu z vyučování. 

Nemůže přijít do školy, velmi prochladl." 

"V pořádku. A kdo volá?" 

"Můj otec." 

 

Jak se oblékají Eskymáci? 

Rychle... 

 

Na rodičovské schůzce se paní Novotná ptá pyšně nové učitelky 

českého jazyka: “Nemyslíte, že má náš Jenda originální nápady?“ 

„To tedy má, především v pravopise.“ 

 


