Úvodník
Mílí čtenáři Tornáda,
Je tu další měsíc a s ním i nové číslo našeho školního časopisu.
Úspěšně jsme zvládli druhý měsíc tohoto školního roku a brzy nás čekají
podzimní prázdniny. Ale předtím, než nastanou, si společně povíme, co
se v posledním měsíci stalo. Jednou z velkých událostí je to, že by
Václav Havel letos slavil své 80. narozeniny. Více se dovíte v našem
článku, pokud jste o tom neslyšeli, určitě si ho přečtěte. Dále se v tomto
čísle dozvíte o návštěvě Technického muzea a o programu prevence na
naší škole. Povíme si něco málo o Dni vzniku samostatného
Československa, který se konal 28. října. Nebudou chybět ani
zajímavosti, jako například, že v Praze byl letos opět Signal – festival
světla nebo že se konal Den stromů. Nezapomněli jsme ani na naše
pravidelné recenze na knihy a filmy, novinky ze sportovních akcí naší
školy, vtipy, ani na komiks. Nakonec bych ráda řekla, že se vám v tomto
čísle představí naše nové redaktorky a že od příštího měsíce se naše
řady rozrostou o dalších 5 žáků ze 4. C, se kterými vás seznámíme
v příštím čísle.
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Gutovská rada –
novinky
Dne 9. 11. se bude konat Herní
odpoledne Gutovské rady, obsahem
bude turnaj ve hře Dobble. Třídní
kola budou probíhat do 2. 11.,
každá třída pošle do turnaje dva
zástupce a jednoho náhradníka.
Soutěž se bude konat od 14:00 do
15:00. V každé skupině bude 4-5
žáků, v každé se bude hra 5x
opakovat. Místo soutěže bude na chodbě ve druhém patře.
Za tuto akce zodpovídají žáci Ema Freitas a Viktorie Paprčková.

Dále Gutovská rada připravuje konkurz na hlasatele
školy, zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 31.
10. svým třídním učitelům, kteří seznam jejich jmen
nahlásí koordinátorům Gutovské rady.
1. kolo bude probíhat čtením textu před komisí
složenou z učitelů českého jazyka, vedením školy a
zástupci Gutovské rady.

Paní učitelka Horová vzkazuje, abychom se více zapojovali do soutěží.
Týna, Niki

Rozhovor s panem zástupcem
Tornádo: „Dobrý den, můžu vám položit několik otázek k programu
prevence?“
Tornádo: „Kdo tento program na naší škole organizuje?“
Pan zástupce: „Organizaci u nás ve škole mám na starosti já, na
časovém rozvrhu se domlouváme s paní zástupkyní Zajdlovou. Náplň
jednotlivých setkání připravuje paní lektorka z organizace „Život bez
závislostí“. Pro každý ročník je program určený nabídkou z katalogu a
může se měnit po domluvě s třídními učiteli.“
Tornádo: „Ve kterých třídách probíhá? Kolik hodin pro každou třídu to
znamená?
Pan zástupce: „Projekt se týká všech tříd od 3. do 9. ročníku. V každé
třídě proběhnou vždy dvě setkání po dvou hodinách.“
Tornádo: „Co je obsahem tohoto programu? Co se děti dozví nového?“
Pan zástupce: „Program se hodně liší podle věku žáků. Pro mladší děti
jsou obsahem spíše informace o konkrétních nebezpečích, třeba o
závislosti na tabáku nebo na počítačích. U starších žáků se projekt
zaměřuje na obecnější témata, třeba na poznání sebe sama, na jejich
představy o budoucím životě. Ale i oni se dozví důležité informace
například o právní odpovědnosti nebo o autorském zákoně a jeho
porušování. Záleží i na tom, co žáky zajímá, protože máte možnost se
ptát a tím program ovlivnit.
Tornádo: „Je to pro nás důležité? Máte informace od dětí nebo žáků, jak
se jim tyto hodiny líbí?“
Pan zástupce: „Já si samozřejmě myslím, že to důležité je. Je s tím dost
práce, ale protože to považuji za důležité, tak ho každý rok zajišťujeme.
Myslím si, že žákům se projekt také líbí. Ohlasy, které se ke mně
dostanou, jsou ve velké většině pozitivní. Program probíhá jinak než
běžné hodiny. Žáci při něm sedí v kruhu a celá hodina je volnější než
běžné vyučování. Ale na názor žáků se můžeš zeptat přímo jich. Letos
byl program zatím ve třetích a šestých třídách. Tak můžeš zkusit zajít za
třeťáky nebo šesťáky, ať ti řeknou, co se jim líbí, co se dozvěděli
nového.“
Niki

Rozhovor – sběr
Tornádo: Kolik se nasbíralo Kg?
P. uč. Stejskal: Celkem 4489,5 Kg.
Tornádo: Kolik se utržilo Kč?
P. uč. Stejskal: To nevím, přehled o financích má p. Chocenský.
P. zast. Chocenský: Přesně jistě nevím. Cena se mění, je to asi 11,5/Kg. Takže když nasbíráme 4 tuny, dostaneme 4000-6000 Kč.
Tornádo: Co dostali/dostanou za výhru první tři třídy?
P. uč. Stejskal: Možností je víc, předplatné časopisu, spol. hry ...
P. zast. Chocenský: Pan učitel slíbil hodnotné ceny, tak se nechám
překvapit. Ale navrhuji, nedostávaly jen první tři třídy, ale všechny, které
nasbírají určité množství. Třeba každá třída, která nasbírá 500 Kg,
dostane předplatné časopisu.
Tornádo: Kam putují utržené peníze?
P. uč. Stejskal: Jsou použity na nákup cen pro úspěšné soutěžící a
sportovce.
P. zast. Chocenský: Jak říkal p. učitel Stejskal – pro účastníky všech
soutěží-sportovních, vědomostních, olympiádách, dále se kupují dárky
pro 1. – 2. tříd na Mikuláše, nebo na nákup látek na jarmarky.
Tornádo: Kdo rozhoduje o tom, kam vybrané peníze poputují?
P. uč. Stejskal: Jak už jsem zmínil, peníze spravuje p. Chocenský, o
využití se radíme s vítěznou třídou.
P. zast. Chocenský: Peníze jsou u mě, ale rozhoduje celé vedení školy.
Rádi vyslechneme i návrhy žáků, kteří teď například své nápady tlumočí
přes Gutovskou radu.
Tornádo: Kolik kg nasbírala první (vyhraná) třída?
P. uč. Stejskal: 2. C. - 598 Kg

týna

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Dne 13.10. 2016 navštívila třída 7. A Národní technické muzeum
v Praze, kde navštívila workshop s názvem „Hračka“.
Šlo o úžasnou akci, kde se předváděli „hračky“ netradičním způsobem
demonstrující fyzikální jevy. Tak například jsme se dozvěděli, že
bublinárium pracuje s povrchovým napětím kapaliny. Dále nás funkční
traktor poháněný parním strojem přenesl do doby průmyslové revoluce.
Nebo jsme poznali různé principy optických klamů.
Klíčová slova pro tento workshop byla :
• povrchové napětí
• asynchronní
elektromotor
• točivé magnetické pole
• parní automobil
• vodíkový pohon
• optické klamy
Akce byla velice
zajímavá, poučná i hravá
a my jsme měli možnost,
rozšířit si své obzory . Děkujeme, pane učiteli Sýkoro.
Nicole Niki
Dne 13. 10. navštívila třída 7. A TECHNICKÉ MUZEUM. Stejně jako
minulý školní rok, měli žáci přichystaný program, který tentokrát nesl
název hračky.
Nejprve jsme se seznámili s pojmem hračky. Co to je, to asi všichni
víme. Ale vsadím se, že motor byste jistě do této kategorie nezařadili
že?
Ani já ne, ale je to tak. Samozřejmě to není hračka pro děti, ale spíš pro
dospělé. Ale zůstaňme ještě chvíli u té teorie. Hračky jsou věci, které nás
nějakým způsobem dokáží zabavit, alespoň na pár minut. Existují ale i
nebezpečné hračky jako například letadlo na ovládání. Říkáte si, že

letadlo z obchodu není nebezpečné? To máte tak nějak pravdu, ale my
se budeme zabývat tím, co si můžete vyrobit doma.
Na internetu si můžete vyhledat spoustu návodů, jak sestavit auto,
letadlo a dokonce i rádio. Musíme ale počítat s tím, že napoprvé to může
mít sem tam nějaké mouchy a ani ten vzhled nebude nejlepší. Časem se
to ale všechno změní a můžete si vytvořit například pojízdný skútr. 
Bylo by dobré také dodat, že ty vyrobené věci budou stát opravdu velmi
málo, zato hodně úsilí a pevné nervy.
Mně osobně se nejvíce líbilo letadlo jménem KOMÁR. Bylo tiché, celkem
rychlé, ale i velice křehké. Někteří přeborníci dokáží toto letadlo udržet
ve vzduchu na třicet minut. Normálně létá okolo pěti minut. Dále se nám
tu vznášel vrtulníček, který prý dokáže přeletět budovu. Jediná škoda
byla ta, že jsme ho nemohli vidět v akci. Počasí nám totiž moc nepřálo.
Nicméně jsme mohli vidět také autíčko z DVD a dřívek, které bylo velice
zajímavé svým vzhledem.
Jeden klučina dokonce zkusil vyrobit auto ze dřeva, ale moc mu to
nevyšlo. Poněvadž se mu nechtěla točit kolečka. Také jsme viděli
motůrek, který když do něj foukáte vzduch, tak se točí. Další fungoval na
zahřátí.
Mám tu pro vás také jeden tip:
Když si v optice koupíte dvě sklíčka s šesti dioptriemi a spojíte je.
Můžete jimi promítat video nebo film, který máte v telefonu.
Se sklíčky se toho dá ale dělat ještě mnohem víc. Když si vezmete papír,
dáte před něj sklíčko a stoupnete si před okno, uvidíte to, co je venku.
Ti, kteří se zajímají o vlastní výrobu hraček, se mohou také zapojit do
soutěže, o které nás informovali. Více informací by mělo být na
stránkách www.technickemuzeum.cz
Těm, kteří by se chtěli této
soutěže zúčastnit, přeji hodně štěstí.
Na závěr bych chtěla poděkovat, že jsem mohla být na této akci a
informovat vás o ní, protože mě velice bavila a měla jsem možnost
prozkoumat hračky z jiného úhlu pohledu.
Štika

Václav Havel – 80 let

Náš bývalý prezident Václav Havel by 5. října oslavil své osmdesáté
narozeniny. Bohužel, jak nejspíš víte, je už 5 let po smrti. Toto jubileum
šla oslavit hromada lidí,
připomínají si ho lidé v celém
Česku i ve světě. Lidé sdílí
jeho fotografie a citáty na
sociálních sítích a zapalují mu
svíčky
u
jeho
hrobu.
V podvečer 5. října se chystalo
shromáždění na Václavském
náměstí a slavnostní koncert
v Rudolfinu, a přesto, že pršelo, byla polovina dolního Václavského
náměstí zaplněna a lidé se mačkali pod deštníky.
Zdroj: http://www.lidovky.cz/havlovi-by-dnes-bylo-80-let-jubileum-si-pripomina-cely-svet-p3n-/zpravydomov.aspx?c=A161005_091317_ln_domov_ele

Lucka

28.10. Den vzniku samostatného
Československa
28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze vyhlášena
samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát
nové dějiny.
V průběhu roku 1916 sestavili T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M.
R. Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala
hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v
československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na
ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova.
V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z
nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z
Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod
vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co
největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla vyhlášena
na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták
vyhlašující vznik republiky.
Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První
republika", což je dodnes označení pro Československo v období od
roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce 1938. První republika
zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska),
Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Štroby

SIGNAL – FESTIVAL SVĚTLA
Signal je pražský festival světla konající se uprostřed října již od roku
2013. Letos se tedy jednalo již o čtvrtý ročník, kdy se Praha ocitla na
čtyři dny v záblescích světel dvou desítek uměleckých instalací. Večerní
program začínal vždy od 19:00 hodin a probíhal až do půlnoci.

V celé Praze byla omezena doprava, i když organizátoři požadovali
úplné vyloučení dopravy na několik hodin, tato prosba však nebyla
vyslyšena. Většina projekcí (instalací) byla opět venkovních. Letošní
významnou zastávkou festivalu bylo okolí Národní třídy, kde se
návštěvníci dostali například na nádvoří Akademie věd. Před tím ovšem
museli projít světelným tunelem od Davida Sivého. Tato projekce se
jmenovala Horizont událostí.
Jednou z nejvíce viditelných akcí byly obří humanoidní bytosti australské
umělkyně Amandy Parerové. Zářící bílé postavy vysoké od 8 do 12
metrů byly v Praze na pěti místech. Parerovou pro ně inspiroval
animovaný sci-fi film Divoká planeta, který byl v 70. letech natočený v
československo-francouzské koprodukci.

Videomappingy bylo možno zhlédnout na třech místech – na kostele sv.
Ludmily na Vinohradech, na paláci Kinských na Staroměstském náměstí
a na Michnově paláci na Kampě. Návštěvníci festivalu si mohli stáhnout
do svých mobilních telefonů aplikaci s programem. Pro plynulejší provoz
organizátoři doporučili jeden směr trasy.

Nicole Niki

Události ze sportu
Petr Čech
Už je to 10 let od zranění Petra Čecha! 14. října 2006, utrpěl brankář
Petr Čech vážné zranění hlavy. V ligovém utkání ho zasáhl kolenem do
hlavy Stephen Hunt z Readingu a zlomil mu spánkovou kost. Čech byl v
ohrožení života. Prodělal v Oxfordu operaci, na trávník se vrátil v lednu
2007. Od té doby chytá v dnes už neodmyslitelné helmě.
Čech, který loni v létě přestoupil za 11 milionů liber (asi 417 milionů
korun) z Chelsea do Arsenalu, ukončil letos po mistrovství Evropy ve
Francii reprezentační kariéru. Čech vytvořil nový rekord v počtu startů za
národní mužstvo (124), od patnácti let po seniorskou dosáhl 180 startů.
Účast naší školy na fotbalovém turnaji a turnaji v přehazované
V úterý 11. 10. se šestý a sedmý ročník zúčastnil
fotbalového turnaje. Vezmeme to velmi stručně. Kluci se
snažili, ale nestačili jiným školám. Hráli celkem 4 zápasy a
jediný gól, který padl, vstřelil Ondřej Musil a asistoval mu
Patrik Kabele. Mohu k tomu říct jediné: „Je důležité se
zúčastnit a výhra je pouhý bonus.“
Dále se holky zúčastnily přehazované
v kategorii sedmých tříd. Holky byly velmi úspěšné! Byly
páté z dvanácti. Aspoň podle toho, co mi řekl pan učitel
Sýkora, se prý holky moc snažily a jejich hra se panu učiteli moc líbila.
Jak holkám, tak klukům přeji, ať se jim daří i na dalších turnajích!

Štroby

Nové filmy
Druhý stupeň:
Příchozí
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné
lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s
odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou – s cílem
zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé
lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová
se společně se svým týmem pokouší ve velmi
omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla
schopna najít, bude muset přistoupit k činům, které
mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná
osud celého lidstva.
Premiéra v kinech je 10.11.

Doktor Strange
Doctor
Strange
je
film
o
světoznámém
neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi, jehož život
se změní po strašlivé dopravní nehodě, která mu
znemožnila používat ruce. Když ho tradiční
medicína zklame, je Strange nucen hledat
uzdravení a naději jinde. A tak se vypraví na
mystické, odloučené místo známé jako Kamar-Taj.
Brzy zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem
uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými silami,
jež chtějí zničit naši realitu. Zanedlouho si musí
Strange – vybavený novými magickými schopnostmi – vybrat, zda se
vrátí k původnímu životu plnému bohatství a slávy, anebo se všeho vzdá
a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.
Premiéra v kinech je 27.10.

První stupeň:
Trollové
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří
nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv.
Jedinou vážnější starost na světě jim dělají
Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní
jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku.
Bohužel však už dlouhou dobu žádného na
jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se totiž
podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit
vlastní veselé městečko Trollíkov, které se
Bergenům, v čele s princem Chroupou, nedaří a
nedaří nalézt. A tak je jejich království oproti šťastnému a barevnému
Trollíkovu naplněné nabručeností, zlobou a vztekem.
Premiéra je 3.11.

Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Film o nebojácné dospívající dívce, která se
vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila
svůj lid. Cestou potkává Vaiana (Auli'i Cravalho),
kdysi mocného poloboha Mauiho (Dwayne
Johnson), který jí pomůže stát se zkušenou
mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a
zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství,
například setkání s obřími mořskými monstry, ze
kterých leckdy uniknou jen o vlásek. Na konci
cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to,
co vždycky hledala: sama sebe.
Premiéra je 24.11.

Niki

Nové knihy
První tři knihy si můžete nově půjčit v naší školní knihovně .
První stupeň:
Malý princ: Planeta slova
Na
Planetě
slova
se
nesmí
mluvit!
Malý princ a Liška dál pokračují ve svém
putování po vesmíru daleko od planetky B612.
Dostanou se na planetu, kterou terorizují
zvláštní létající uši. Obyvatelé této planety jsou
velmi upovídaní, ale uši řízené mladým
Saharou jim zalepují ústa a brání jim v mluvení!
Proč se ze Sahary stal takový tyran? A je
povstání vedené Bamakou skutečně tím
nejlepším řešením? Zdá se, že Malý princ s
Liškou
zase
budou
muset
zasáhnout!

Medvídek Kuma
Nevšední
putování
Arktidou
Pohádkový příběh o medvídkovi, jehož rodiče
se rozešli. Otec, polární medvěd, se vrátil do
své ledové říše a medvědice grizzly vychovala
Kumu sama. Jeho asijská babička, černá
medvědice Ayako, mu říkala Kuma, což
znamená japonsky „roztomilý“. Malý medvídek
toužil najít svého otce, a tak se vydal do
Arktidy. Po cestě se seznámil s liškou Fleur de
Nuit, kterou chtěl ulovit pytlák Rapki. Malý
čtenář zažívá se zvířaty mnohá dobrodružství a
nenásilně se seznamuje s tématy mezilidských
vztahů i ekologické výchovy.

Velká kniha o počítačích
K čemu je dobrý počítač? Jak napsat email?
Jak udělat krásnou a originální pozvánku nebo
projekt do školy? Ať už se malí čtenáři s
počítačem teprve seznamují nebo se chtějí
naučit více, Velká kniha o počítačích nabízí
mnoho praktických rad a návodů, jak s
počítačem pracovat co nejlépe. Seznámí se
s různými programy a naučí se vytvářet
pozvánky, spočítat si výdaje na narozeninovou
oslavu nebo si vytvořit vlastní multimediální
stránky. Postupy jsou předvedeny na praktických příkladech a doplněny
barevnými ilustracemi.
Druhý stupeň:
Mé sladké šestnácté století
Cat Crawfordová má za pár dní oslavit své
sladké šestnácté narozeniny. Ovšem to
poslední, co si Cat přeje, je extravagantní
narozeninová
party
organizovaná
její
temperamentní nevlastní matkou. Alespoň
malou útěchou jí je plánovaný rodinný výlet do
magické Florencie. A když ji při prohlídce
tohoto úžasného města zavede zvědavost do
cikánského stanu, ocitne se přímo… v
renesanční Florencii.

+Oddechová literatura
+moc se mi líbilo propojení moderního světa s tím středověkým, člověk
mohl snadno porovnat velké rozdíly mezi staletími a myšlením v tehdejší
a dnešní době
-snad nic nemohu vytknout…
Niki

Vtipy
"Dobrý den paní učitelko, Pepíček nemůže přijít do školy je hrozně
nemocný." "V pořádku a kdo volá?" "Můj táta

Jak zaměstnáte blondýnku? Napište na dvě strany papíru "Prosím, otoč!"

Sedí veverka na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první - stříbrné šaty.
Rozlouskne druhý - zlaté šaty.
Rozlouskne třetí - diamantové šaty.
Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzlyká: "Já snad kvůli tý
pohádce umřu hlady!"

Chlapeček v obchodě si kupuje ovoce, zeleninu a rohlíky. Poté
prodavačce u pokladny řekne: „Chci sáček!“ „A kouzelné slovíčko?“
zeptá se prodavačka. Chlapeček se na chvíli zamyslí a pak řekne: „Čáry
máry sáček!“

Zvířátka se v lese domlouvají, že pojedou na výlet.
Lev velitel říká: „Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku."
Žába opakuje: „Nezapomeňte si vzít pití, svačinu a pláštěnku."
Lev dodá: „A provázek."
Žába opakuje: „A provázek."
Lev se naštve a řekne: „A ta zelená obluda zůstane doma!!!"
A žába: „Chudák krokodýl, tolik se těšil."
Týna

