Úvodník
Milí čtenáři,
je tady poslední číslo časopisu Tornádo v tomto školním roce, ve kterém
se s vámi rozloučí pár redaktorů z 9. tříd. Loučíme se s nimi a děkujeme
jim za těžce odvedenou práci. Byli bychom rádi, kdyby se našli zájemci,
kteří by zaujali jejich místa. Tak ale abychom nemluvili jen o odchodech,
také tu pro vás máme pár žáků, kteří se dostali do tříd s rozšířenou
výukou matematiky. Jako každý rok tu máme i závěrečný rozhovor
s panem ředitelem. Najdete zde samozřejmě i recenze na knihy a filmy,
vtipy a významná výročí. Doufáme, že se tu příští rok ve zdraví sejdeme,
a ještě jednou bychom chtěli poděkovat redaktorům a paní učitelkám za
jejich práci. Bohužel se našlo i pár redaktorů ze 6. tříd, kteří nepracovali
pečlivě a z redakce odešli. Takže snad si toto poslední číslo užijete tak,
jako my při jeho psaní, a hlavně vám přejeme krásné prázdniny.
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Zhodnocení školního roku 2015/2016
Rozhovor s panem ředitelem Vonešem
Tornádo: „Jak si myslíte, že se tento školní rok vydařil?“
P. ředitel: „Vítám v ředitelně redakci Tornáda, děkuji, že jste za mnou
přišli se svými otázkami. Bylo by špatné, kdyby ředitel řekl, že se nějaký
rok nevydařil. Takže i tenhle školní rok považuji za zvlášť dobrý. O to
více, že nás čeká nesmírně těžký rozjezd do příštího roku, protože jsou
velikánské změny v zákonech a v příštím roce se ty úpravy, jestli jste
slyšeli slovo inkluze, budou realizovat. Měli jsme tady inspekci a ta
zjistila, že až na nějaké ne moc četné závady si vede škola velice dobře.“
Tornádo: „Co si myslíte, že se v tomto školním roce povedlo nejvíce?“
P. ředitel: „Byl bych nespravedlivý, kdybych řekl, že něco jako jedna
věc. Těch záležitostí je hodně. Už to, že žáci došli k vysvědčení, že mají
ve většině případů dobrý prospěch, že prvňáčci zvládli první rok tak, jak
měli, že se všichni žáci devátých tříd dostali na střední školy. Mimořádně
i veliké množství žáků z 5. tříd se dostalo na gymnázia – odchází nám
celá jedna třída, což je hodně. Takže úspěchy žáků vidím jako veliké.
Byli jsme pochváleni i Českou školní inspekcí za to, že máme
kvalifikované učitele, což považuji také za dobrou věc, a těší mě i třeba
taková maličkost, že jsme na školní
zahradě postavili dětské hřiště pro
školní družinu a budeme v tom
pokračovat. Zrovna dneska jsme ho
převzali a budeme ho otevírat.“
Tornádo: „Je něco, co se vám nelíbilo
vůbec?“
P. ředitel: „No vůbec? Ne.“
Tornádo: „Co byste příští rok změnil?“
P. ředitel: „Tak mám takový plán. Příští
rok jako vždy děláme nějaký projekt,
třeba loni to byl Hus, letos Karel IV., tak bych chtěl, aby se příští rok
naše škola hodně orientovala na celoroční projekt, který by se týkal

pohybu, sportu, vůbec fyzických aktivit žáků, protože jak se zdá, tak
šikovných lidi ubývá, jsou spousty úrazů, obezit a podobné problémy.
Takže jedna z takových těch stěžejnějších akcí by byla „Máme rádi
pohyb“.
Tornádo: „Přijde příští rok hodně prvňáčků?“
P. ředitel: „Ano, zapsali jsme 3 první třídy. Byl velký zájem, takže
budeme mít naplněné 3 třídy.“
Tornádo: „Jaké akce nás čekají příští rok?“
P. ředitel: „Tak už jsem to zmínil. Je to tělovýchovné zaměření, tedy
doufám, že bude tělovýchovné zaměření. Další akce, kterých bude
hodně, budeme teprve plánovat, protože chci, aby je navrhovali sami
učitelé, a čekám tedy, že něco navrhne i Gutovská rada, takže tohle
všechno by se naplánovalo až někdy na konci srpna, začátkem září. Ale
už teď určitě vím, že se zvětší nabídka kroužků, které tady budou
pracovat s dětmi, a už máme i termíny škol v přírodě. Pojedeme na
Černou horu třikrát za rok, uskuteční se tam i lyžařský kurz.
Tornádo: „Přijdou nějací noví učitelé?“
P. ředitel: „ Protože několik učitelů odchází, je tam stěhování, odchod do
starobního důchodu, už jednáme s novými učiteli a už teď můžu říct, že
na první stupeň nastoupí dvě paní učitelky a na druhý také dvě paní
učitelky, a dokonce budeme mít změnu. Paní učitelka Jenerálová,
protože je kvalifikovaná učitelka, bude učit anglický jazyk a výtvarnou
výchovu. Do klubu nastoupí jiná paní učitelka.

Děkujeme panu řediteli za rozhovor.
Lucka, te

Přijímací zkoušky do třídy
s rozšířenou výukou matematiky
Žáci pátých tříd měli možnost se přihlásit a udělat zkoušky do třídy s
rozšířenou výukou matematiky. Exkluzivně pro vás jsem si připravil
rozhovor se zástupcem ředitele, s panem Martinem Chocenským.
Tornádo: Kolik dětí se zúčastnilo zkoušek?
Pan zástupce: 32 dětí bylo přihlášených a pouze jedno dítě chybělo.
Tornádo: Myslíte si, že byl podle vás test obtížný?
Pan zástupce: Podle mě byl test připravený přesně podle osnov pro
páté třídy.
Tornádo: Do kolika bodů testu nebo procent se dítě mohlo dostat?
Pan zástupce: Žáky jsme brali do 50% úspěšnosti v testu.
Tornádo: Což znamená, že pokud účastník měl 50 a více procent
správně, tak se stal úspěšným řešitelem.
Tornádo: Kolik bylo úspěšných a kolik neúspěšných řešitelů?
Pan zástupce: Úspěšných řešitelů bylo 22 a neúspěšných pouze 9.
Tornádo: Děkuji za váš čas! Na shledanou.
Pan zástupce: Rád jsem pomohl, na shledanou.
Štroby

Přijímací zkoušky
Jak nejspíš víte, tak někteří žáci přestupují na jiné školy. Páté a sedmé
třídy na gymnázia, a deváté dokonce i na střední školy. Jelikož jsem
„deváťák“, tak vám mohu říct, že přijímací zkoušky na střední školy
nejsou vůbec těžké. Ano, mohu uznat, že vás tréma sužuje ze všech
stran, ale ten pocit, když se dostanete na školu, na kterou chcete jít, je
k nezaplacení. No abychom neodběhli od tématu. Na tyto zkoušky se
hlásilo mnoho lidí a skoro všichni uspěli. Přijímací zkoušky má u nás na
starosti paní učitelka Eva Horová, tak jsme s ní udělali rozhovor.

Rozhovor s paní učitelkou Evou Horovou:
1. Kolik dětí se hlásilo k přijímacím zkouškám?
Z pátých 36 dětí, ze sedmých 11 a z devátých tříd 56.
2. Dostali se všichni, kam chtěli?
Z pátých 20 dětí, ze sedmých 3 a z devátých tříd všichni, jenom do
druhého kola šlo 8 lidí.
3. Jaký máte názor na přijímací zkoušky?
Všichni chytřejší odchází, což znamená, že na druhém stupni je těžší
vyučovat.
4. Kam se žáci nejčastěji hlásili?
Podle tabulek je zvýšená poptávka po gymnáziích.
5. Souhlasíte s povinnými přijímačkami?
Souhlasím. Je to výhoda našich žáků, protože když zde dostanete
dvojku, tak někde to může být za jedna.
6. Ne jaký obor se žáci hlásili nejvíce?
V tomhle roce je větší zájem o umělecké (talentové) obory. Jinak je to
střídavě.
Denio, Zebras

Letní prázdniny
Léto je nejoblíbenější roční období dle výsledků, kdy jsme se ptali 20-ti
lidí na nejoblíbenější roční období.

Roční období
Zima
24%

Jaro
8%

Podzim
12%

Léto
56%

Dětí z prvního stupně jsme se ptali, kam jedou o prázdninách, a kdyby
mohli navštívit libovolné místo na světě, které by to bylo. Dětem z 2.C ,
3.C a 4.A děkujeme.

Kam pojedete?

Chorvatsko
33%

Itálie
8%

Tábor
17%

Ostatní země
25%
Slovensko
17%

Kam byste chtěli jet?
Afrika Španělsko
8%
8%

Aquapark
15%
Moře
23%

Disneyland
23%

Anglie
8%

Amerika
15%

Adéla

VOGLEROVA TRANSFORMACE ANEB
KONEC POČÍTÁNÍ S DESETINNÝMI
ČÍSLY
Doufám, že nadpis jste nebrali příliš doslova. Jako že už nemusíme
počítat s desetinnými čísly. Bohužel tak to není, zde uvedu pouze
takovou alternativní metodu, která za určitých podmínek (žák ovládá
převody jednotek) třeba může někomu pomoci. Tento text vznikl na
podnět žákyně 6.A, K. Voglerové.
Byla jedna z těch běžných hodin, děti psaly malý test na objem kvádru a
krychle, rozměry kvádru byly například: a = 12m; b = 15,5m a c = 5,75m.
Přihlásila se K. Voglerová, jestli může rozměry kvádru převést na menší
jednotky tak, aby nemusela počítat s desetinnými čísly, a pak to převést
zpátky na metry. Odpověděl jsem jí, že ano, a že dokonce je to běžný
postup, který používají nejen matematikové, a že odborně se tomu říká
transformace.
Nyní vám chci ukázat, že tuto myšlenku vlastně používáme při součinu a
že ji můžeme využít i v případě sčítání nebo odčítání desetinných čísel.
Když se děti naučí násobit desetinná čísla, je jim uvedeno následující
pravidlo. Ukažme si to na konkrétním příkladě. Chceme vynásobit
například: 5,24*0,3
Dítěti řekneme: „Vynásob 524*3 a pak si spočítej, kolik celkem máš
desetinných míst a o tolik míst budeš na tom výsledku odstupovat
s desetinnou čárkou.“ V našem případě o 3 místa, takže výsledek je 524*
3 = 1572 a po úpravě 1,572. Ovšem to- počítej a odstupuj- nemůžeme
v tomto okamžiku zdůvodnit matematicky, mocniny žáci v době, kdy se
naučí počítat s desetinnými čísly, ještě neznají. Přestože žáky naučíme
násobit i dělit deseti, většina si to nedokáže správně vyložit a pracovat
s tím. Proto uvedeme předchozí úvahy jako jakési pomocné pravidlo, o
kterém víme, že funguje.

Nyní si to provedeme pomocí Voglerové transformace. Tak si
představme, že máme určit plochu obdélníku o rozměrech a = 5,24m a b
= 0,3m. Tak podle Voglerové transformace převedeme jednotky na cm
tedy a = 524cm, b = 30cm. Nyní vynásobíme 524*30 = 15720 a jak víme
15720cm2 = 1,572m2. Což je stejný výsledek, jako jsme dostali předtím,
s tím rozdílem, že jsme tentokrát věděli, proč jsme co dělali.
Není těžké se přesvědčit, že v obecném případě bychom převedli úlohu i
například na neexistující jednotku a pak zpět.
V případě sčítání a odčítání můžeme postupovat obdobně, uvedu příklad
pouze na sčítání. Sečtete 5,36 + 4,2. Žákům obvykle řekneme, že mají
položit čísla pod sebou tak, aby desetinná čára byla pod desetinnou
čarou, a pak je sečtete. Jak ze zkušenosti víme , hezky se to říká, ale to
provedení nebývá tak, jak si to představujeme. Když nyní budeme dětem
říkat, například u čísla 5,36, že 5 znamená metry, 3 jsou decimetry a 6
jsou to centimetry viz tabulka níže.
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Možná nyní si uvědomí, že sečíst může centimetry k centimetrům
decimetry k decimetrům atd. Tedy desetiny mají význam decimetrů,
setiny centimetrů, tisíciny milimetrů atd. Pokud použijeme Voglerovu
transformaci a převedeme na tu nejmenší jednotku, kterou máme v
zápisu, v našem případě je to na centimetry, tak ten výpočet si
usnadníme a budeme počítat 536 + 420. Výsledek je, jak snadno
určíme, 956. Tuto hodnotu převedeme zpátky na metry a dostaneme
9,56m, což je správný výsledek. Nyní pouze konstatujeme, že 5,36 + 4,2
= 9,56.
Tak vzhůru na desetinná čísla.
José Najáres

SUU X USU
Že o větě SUU jste ještě neslyšeli, to proto, že vždy je schovaná za její
slavnou sestru (dvojče) věta USU. Neboť kdykoliv znáte dva úhly v
trojúhelníku, tak ten třetí úhel určíme dopočítáním do 1800, a proto vždy
převádíme tento případ na větu USU.
Přesto si myslím že, by se měla alespoň uvést jako poznámka věta SUU,
tedy že máme zadanou stranu, jeden úhel přilehlý a protější úhel k této
straně. Jak uvidíme v následujících řádcích tato věta má i svoji
samostatnou konstrukci, která není složitá. Proto si myslím, že si
zaslouží trochu pozornosti.
Příklad: sestrojte trojúhelník ABC, jestliže c = 5cm, β = 50o a  = 60o.
1- sestrojíme úsečku AB, AB = 5cm
2- sestrojíme úhel β = ABX, β = 50o
3- sestrojíme úhel  = BXY,  = 60o
4- sestrojíme přímku p, která je rovnoběžná s polopřímkou XY a
prochází bodem A
5- bod C dostaneme jako průsečík přímky p a polopřímky BX
6- trojúhelník ABC

Jak vidíme i přímo z našeho zadání, jsme dokázali sestrojit hledaný
trojúhelník. Konstrukce není složitá a používá pouze běžně známé
pojmy.
José Najáres

Významná výročí – červen
Jako obvykle tu pro vás mám seznam těch nejzajímavějších výročí
tohoto měsíce.
1. června 1962 byl nad Adolfem Eichmannem vykonán v izraelské
věznici trest smrti. Adolf Eichmann byl blízký Hitlerův spolupracovník a
jeden z hlavních organizátorů holocaustu. Po válce byl zajat americkými
vojáky, ze zajetí ale utekl do Argentiny. Zde byl ale vypátrán a dopaden
izraelskou tajnou službou Mossadem, která ho dopravila do Izraele. Zde
byl odsouzen k smrti a oběšen. Jeho tělo bylo spáleno a popel vysypán
do moře.
3. června 1801 se narodil František Škroup, český hudebník, dirigent a
skladatel. Mezi veřejností je znám hlavně tím, že složil hudbu k naší
státní hymně. Byl výborným dirigentem a za svého působení ve
Stavovském divadle nacvičil mnoho klasických oper, skládal řadu
předeher a scénických hudeb k některým hrám. Získal si také zásluhy
jako skladatel českých písní a sborů.
4. června 1942 zemřel v nemocnici na Bulovce, na následky atentátu
(provedeného 27. května 1942 československými parašutisty v Libni),
zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Období nacistického
řádění, jako odvety za tento atentát se nazývá heydrichiáda. Desítky lidí
byly během ní nacisty zavražděny a byly vypáleny a srovnány se zemí
dvě české vsi – Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). O
okolnostech a následcích atentátu na Heydricha jsem podrobněji psal
v minulém (květnovém) čísle.
6. června 1944 se na plážích Normandie vylodila spojenecká vojska,
která prolomila pobřežní obranu Třetí říše a postupně osvobodila celou
Francii. Toto vylodění byla největší vyloďovací akce v dějinách, vždyť u
francouzského pobřeží vyběhlo z výsadkových člunů skoro jeden a půl
milionu mužů. Celá operace s krycím názvem Overlord byl naplánována
admirálem Bertramem Ramsayem (Velká Británie), nejvyšším
důstojníkem RAF (britské válečné letectvo) Traffordem Leigh-Mallorym a
generály Dwightem Eisenhowerem (USA), Bernardem Montgomerym
(Velká Británie) a Omarem Bradleym (USA). Jen díky této akci se
spojencům podařilo dostat do Evropy ze západu a urychlit konec války...

8. června 1600 se v Praze konala vůbec první veřejná pitva lidského
těla. Provedl ji Jan Jesenský, slovenský lékař, politik a filozof. Ve své
době platil za jednu z největších autorit ve svém oboru a byl i významný
politik. Účastnil se povstání českých stavů v letech 1618 – 1620. Po
porážce na Bílé hoře byl popraven 21. června 1621 na Staroměstském
náměstí katem Mydlářem spolu s dvaceti šesti dalšími českými pány.
11. června 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou opery
Libuše od Bedřicha Smetany. Patří mezi nejznámější divadla v České
republice. Novorenesanční budova, navržená Josefem Zítkou, je jednou
z nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska historického, tak i z
hlediska architektonického.
15. června 1954 byla vytvořena Unie evropských fotbalových asociací –
UEFA. Tato organizace je mimo fotbalu také hlavní řídící organizací
evropského futsalu a plážového fotbalu. Členem UEFA je naprostá
většina národních fotbalových asociací v Evropě. Pořádá evropské
reprezentační a klubové soutěže, má na starosti rozdělování odměn,
hlídá dodržování pravidel a prodává vysílací práva ke svým soutěžím.
Vzhledem k ne zcela jasné hranici mezi Evropou a Asií jsou jejími členy
také Turecko, Kazachstán, Ázerbájdžán, Gruzie, Arménie a Rusko, které
leží větší či menší částí svého území také v Asii. Dalšími členy jsou také
Izrael a Kypr. Tyto státy leží dokonce pouze v Asii, ale s Evropou je pojí
historické, kulturní a politické důvody.
16. června 1963 dopravila sovětská kosmická loď Vostok 6 na oběžnou
dráhu první ženu - Valentinu Těreškovovou. Tento let však nebyl zdaleka
bezproblémový. Řídicí středisko odhalilo chybu v přípravě a muselo
přeprogramovat motory, aby nedošlo k vážné nehodě při přistávacím
manévru. Těreškovovou trápila kosmická nemoc a únava, na kterou si z
kosmické lodi opakovaně stěžovala. Na palubě prý usínala i v době, kdy
měla plnit pracovní úkoly. Dnes pracovníci Institutu historie a techniky
Ruské akademie věd spekulují o tom, že mohlo jít i o projevy nervového
zhroucení. Přistání proběhlo 19. června 1963. Podobně jako Jurij
Gagarin se i Valentina katapultovala. Při přistání se dokonce udeřila do
hlavy. Přestože mezi štábem panovaly rozpaky, pro celosvětovou
veřejnost (a po politické stránce) byla její mise úspěchem.

20. června 1848 se narodil Josef Václav Myslbek, nejvýznamnější český
sochař přelomu 19. a 20. století, představitel monumentálního realismu a
zakladatel novodobého českého sochařství. Mezi jeho nejznámější díla
patří jezdecká socha sv. Václava na Václavském náměstí, sochy Drama
a Opera u vchodu do Národního divadla, několik sousoší pro Palackého
most v Praze, sochařská výzdoba chrámu sv. Ludmily na Vinohradech
atd.
21. června 1949 byl v plzeňské věznici Bory oběšen válečný hrdina,
generál Heliodor Píka. Během druhé světové války bojoval na východní
frontě a byl jedním z těch, kdo vytvořili jednotky československé armády
v Sovětském svazu. Po válce se vrátil do Prahy, kde byl povýšen na
divizního generála a jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu
Československé armády. Po únorovém převratu byl 1. března 1948
odeslán na zdravotní dovolenou a 5. května byl zatčen ve vojenské
nemocnici, kde se zotavoval po operaci žlučníku. 1. června pak byl
přeložen do výslužby. Byl nepravdivě obviněn ze špionáže ve prospěch
Velké Británie a další vlastizrádné a velezrádné činnosti. Dne 29. ledna
1949 pak byl ve vykonstruovaném soudním procesu Státním soudem
odsouzen k trestu smrti oběšením, který byl vykonán 21. června 1949.
Šlo o první „justiční vraždu“ v sérii vykonstruovaných politických procesů
v padesátých letech minulého století.
Další obětí těchto hrůz byla i doktorka Milada Horáková, popravená 27.
června 1950. I ona byla falešně obviněna z vlastizrady a velezrady.
Tento proces byl největší a nejvýznamnější ze všech a také jediný,
během něhož byla k smrti odsouzena žena.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vybran%C3%A1_v%C3%BDro%
C4%8D%C3%AD_dne/%C4%8Derven
Filip

Knihy
Malované čtení
Čtení může být zábava a legrace! Krátké příběhy pro
děti, ve kterých jsou některá slova nahrazena obrázky.
Začínající čtenáři mohou procvičovat čtení a ti, kteří
ještě písmenka neznají, mohou „číst“ pomocí obrázků.
Veselé bajky, ve kterých se zvířátka chovají jako lidé,
nejen pobaví, ale i poučí.

Malované příběhy
Kdo z dětí, která začínají číst, by neměl rád malované
čtení! Je to velká zábava, místo obrázků doplňovat do
vět správná slova. O to víc, když jsou obrázky krásné.
Jsou tu vyprávění pohádková i z běžného života, o
zvířátkách i o lidech, veselá i dobrodružná, zkrátka
pro každého něco.

Prapsi
Původní česká obrázková knížka pro všechny
milovníky
psů.
Půvabný novodobý mýtus o tom, jak vlastně
vznikli psi – lidé byli na počátku světa ohrožený
druh, vydaný napospas okolní divočině. Proto
jim vládcové vesmíru seslali pomocníky a
ochránce. Z původní prapsohmoty vytvořili pět prvních obřích psů a
každý z nich dostal na starost jeden lidský kmen. Kmen Středopásmanů
zastoupený malým Adamem má přiděleného psa Archibalda. Mezi
chlapcem a Archibaldem se vytvoří pevné pouto, které je dnes tak
charakteristické pro vztah člověka a psa.

Purpurová stuha
Trochu fantastický a trochu pohádkový příběh chudé
dívky vypráví o lásce a naději, ale také o zoufalství a
zradě. Cathy přichází do panského domu
Worthingtonů jako služebná. Vládne zde ponurá
atmosféra, kterou umocňuje výstřední a tajuplná
povaha
mladého
pána
Williama,
nevlídné
služebnictvo i okolní prostředí. Dům uprostřed
temného lesa plného bažin střeží velcí černí psi.
Náhoda chce tomu, aby se Cathy sblížila s mladým
pánem. Podaří se jí však odhalit ponuré tajemství, které šlechtice
obestírá?

Tajemná země drúún
Pod schodištěm vedoucím do sklepa domu, ve
kterém bydlí Eric, se ukrývá komůrka na
harampádí. Je stará a zaprášená a není na ní nic
zvláštního. Jenže když se tam Eric, Julie a Neal
jednoho dne vmáčknou všichni najednou, stane se
cosi neuvěřitelného. Nejprve spatří jakési mihotavé
světlo a pak se jim pod nohama objeví schodiště
zářící duhovými barvami. Když po něm děti začnou
sestupovat do tajemné země Drúún, pochopí, že
tam na ně nečeká nic jiného než kouzla a
dobrodružství!
Zdroj:
http://www.databazeknih.cz/search?q=ptopa+a+tesak&hledat=&stranka=
search
http://www.wales.cz/serie.php?ID=918
Niki

Filmy
Legenda o Tarzanovi
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil
život v africké džungli za život bohatého Johna
Claytona III, Lorda Greystoka, po boku své milované
manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do Konga jako
obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má
sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře
chamtivosti a pomsty belgického kapitána Leona
Roma. Ale lidé stojící za vražedným spiknutím vůbec
netuší, s kým mají tu čest.

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Jacobovi otec vypráví příběhy o tajuplném místu. O
sirotčinci, který obývají osiřelé děti se zvláštními
schopnostmi. Sirotky chrání paní Peregrinová. Střeží
je před hrůznými tvory zvenčí, aby jim nemohli ublížit.
Poté, co Jacobův otec zemře, se chlapec rozhodne
vydat na strastiplnou cestu s jediným cílem. Zjistit
pravdu, zda sirotčinec z onoho vyprávění skutečně
existuje.

Dítě Bridget Jonesové
Trvalo to trvalo, ale nejslavnější single holka na světě je
konečně zpátky mezi námi. Podle názvu to sice vypadá,
že se na ni konečně usmálo štěstí, ale to by nebyla
Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba
těhotenství, neprovázely znepokojivé otázky. Například
ta, kdo je OTCEM.
Niki

Avon pochod
Avon pochod se koná už od roku 2001. Vznikl na podporu žen
s rakovinou prsu. Vstupenkou jsou trika, které stojí 399 Kč a všechny
peníze jdou na výzkum rakoviny. Tento pochod se koná ve více než 58
zemích světa. V letošním roce se pražský avon pochod zahajoval dne
11.6. ze Staroměstského náměstí. Koná se i v dalších městech, jako je
třeba Brno, Plzeň, Hradec Králové atd…Na startu jste si mohli vzít
balonek, který se měl vypustit hromadně s dalšími v cíli. Vycházelo se
ve 12:00 a předpokládaný příchod do cíle byl okolo 14:00 .
Celá akce se ukončovala po 21. hodině. Cesta byla dlouhá asi 5
kilometrů.
Naším „nejlepším“ odhadem se ho zúčastnilo asi 100 000 lidí.
Takzvaná hymna letošního avon pochodu je písnička od Davida Deyla a
Moniky
Absolonové
Budu
tu
stát.
Po celém světě se zatím vybralo již 1 600 000 000 Kč.
Ze 100 lidí má rakovinu prsu v průměru jen 1 muž a 99 žen.
Tato rakovina je nejčastější u žen nad 45 let.

Závěrečné rozloučení
Tak už je to tu, můj poslední článek zde v Tornádu. Kdybych měl
shrnout, co jsem zde vše prožil za ty čtyři roky, tak to nemůžu ani slovy
popsat, ale řeknu to takto, bylo to skvělé. Každý měsíc jsem přemýšlel,
jak vylepšit své články tak, aby byly čitelné a líbily se vám. Doufám, že
mne brzy někdo z vás nahradí a nezůstane tak volné místo, byla by
škoda, kdyby se nikdo nenašel. Závěrem bych rád poděkoval všem
redaktorům, šéfredaktorce a paní učitelce za to, jakou skvělou práci
vytváříte a jaký tvoříte skvělý kolektiv, byla radost s vámi pracovat. Proto
všem doporučuji vyzkoušet si napsat nějaký ten článek, možná se vám
to zalíbí stejně jako mě a začátků se nebojte i já se trochu bál, ale
všichni vám pomůžou i poradí, když si nebudete vědět rady.
Zebras7(Jakub Hlaváč)
Když něco začíná, tak něco musí také skončit. Tahleta situace nastává i
v posledních dnech výuky na ZŠ GUTOVA. Jdu totiž na střední školu. Po
těch 7 letech, na tuto školu budu vzpomínat v dobrém. Po nějaké době
se nejspíše přijdu podívat na DOD a navštívím zde oblíbené učitele a
kamarády z nižších ročníků. Určitě budu vzpomínat na kantory, kteří zde
odváděli úžasnou práci.
Děkuji všem a doufám, že se zase nikdy uvidíme.
Denio (Denis Lenger)
Konec roku, čas kdy se všichni těšíme na prázdniny, ale my v deváté
třídě víme, že se nám čas strávený s našimi přáteli nenávratně krátí. Na
jednu stranu je nám líto, že se budeme muset po tolika letech loučit a
máme i trochu strach z toho, co bude po prázdninách, ale na druhou
stranu se většina z nás těší na novou školu a nové kamarády, ti
současní nám přece zůstanou. To samé se týká i učitelů. Po některých
se nám bude stýskat více, po některých méně.
Závěrem bych chtěl říci, že vše, co jsme zde na této škole zažili, bylo to
nejlepší, co nás mohlo potkat. Jinou lepší základní školu, než je Gutova
neznám, a ani poznat nechci.
Tobiáš Kneschk

Byl jsem zde jen chvilku, ani ne čtyři roky, ale tuto školu jsem si
zamiloval nejen díky svým přátelům, ale i fantastickým učitelům. Sice
jsem nebyl nejlepší žák pod sluncem, ale vždy se mi snažili pomoct.
Prázdniny se nám už blíží a všichni se těšíme, jak si odpočineme a pak
se vrátíme za kamarády do školy. Možná pro některé z vás není hezká
zpráva vrátit se, ale kdybych mohl tak se sem zpátky vrátil. Moc se těším
na střední školu, ale tato škola – Gutova- mi zůstane v srdci.
Jakub Veinlich

Celkem jsem na téhle škole strávil devět let, to je dost dlouhá doba.
Seznámil jsem se tu s mými kamarády, kteří mi určitě budou chybět, i
s řadou dobrých pedagogů. To, že se sem už příští rok nevrátím, je
zvláštní pocit, který se nedá dost dobře popsat. Samozřejmě ne na
všechno, co jsem tu zažil, budu vzpomínat v dobrém a určitě je pár
příhod, na které raději zapomenu. Jinak se mi ale na škole docela líbilo,
měl jsem „fajn“ spolužáky a určitě na těch devět let budu vzpomínat.
Filip Vrbský

Rozlučka s devátými třídami
Tento rok odchází žáci devátých tříd (nečekaně :D ), a tudíž se musíme
rozloučit i s několika redaktory časopisu Tornáda. Připravila jsem pro
vás rozhovor s panem zástupcem Chocenským.
Kde se bude konat rozlučka?
Pokud nám to počasí dovolí, tak na školní zahradě.
Kdy?
Bude 29.6. ve 13:00.
Co se bude dít?
Rozloučení, předpokládám, že žáci řeknou nějaký projev. Třídní učitelé
se s nimi rozloučí, dají jim připomínkové listy. Dále nějakou malou
pozornost pro deváťáky. A pan ředitel bude mít závěrečný rozlučkový
projev.
Kdo všechno tam bude?
Žáci, učitelé a pan ředitel.

Adéla

Vtipy
O POLICAJTECH:
 Zastaví policajt řidiče a říká mu: „Tak budeme foukat!“
Řidič: „Ale jó, a kde vás to bolí?“
 Víte, proč se policista při bouřce vždycky usměje?
Myslí si, že ho někdo fotí.
ZE ŽIVOTA:
 Dnes ke mně vlezl zloděj a hledal peníze.
A tak jsem vstala a hledala s ním!!!
 Jde si takhle jedna tlustá paní po ulici a zpívá si: „Kdybych byla
jahodou..“. Náhodný kolemjdoucí se přidá: „To by bylo džemu...“
MEZINÁRODNÍ:
 Američané volají Rusům, že vynalezli telefon do nebe.
Rusové přijedou, vytočí dlouhé číslo a ozve se: „Svatý Petr,
prosím?“
O TCHÝNÍCH
 Víte, na co má tchýně dva zuby?
Jeden na otvírání piva a druhý, aby ji bolel.
O UPÍRECH
 Sedí tři upíři na mezi, najednou se jeden zvedne a odletí. Když se
vrátí, z koutku mu teče krev. Kde jsi byl? Vidíte támhleto stavení,
kousl jsem pekaře! Za chvíli odletí druhý. Když se vrátí, má pusu
od krve. Kde jsi byl? Vidíte ten zámek, kousl jsem hraběnku. Po
chvilce odletí třetí. Když se vrátí, má celý obličej krvavý. Kde jsi
byl? Vidíte ten komín, tak já ho neviděl!

