Úvodník
Milí čtenáři Tornáda,
máme tu další měsíc a nové vydání našeho školního časopisu. Někteří
naši redaktoři byli na škole v přírodě, nebo na lyžařském kurzu, a tak si
pro vás připravili články, jak se tam měli. Dále tu máme článek o Dni
Horské služby. Nebude chybět ani pravidelná Stránka zaměstnanců školy,
ani naše nová Stránka redaktora. Dostali jsme také zajímavý článek od
pana učitele Najárese o matematice, určitě stojí za to si ho přečíst. Na
prvním stupni proběhlo poetické a pěvecké setkání, užili jsme si herní
odpoledne a zúčastnili se několika exkurzí. Opět zde najdete pravidelné
stránky jako Nové knihy, Nové filmy, výročí a také vaše oblíbené vtipy a
komiks. Jako poslední informaci vám sdělím, že byl Den učitelů. Naše paní
učitelky dostaly krásné růžičky. Doufám, že se vám bude toto číslo líbit a
budete se těšit na další!
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Stránka zaměstnanců školy –
Tereza Romanovská
Milí čtenáři Tornáda,
jako ostatní noví učitelé na této škole jsem i já dostala za úkol se tímto
článečkem trochu víc představit a odhalit něco ze svého života, což tímto
ráda učiním 
Nejsem rodilá Pražanda, mě křtilo Labe, protože mým rodným (a moc
krásným) městem je severočeský Děčín. Tady jsem strávila báječné
dětství a studia na místním gymnáziu. Už v té dávné době jsem propadla
kouzlu anglického jazyka, britské kultuře (hlavně hudbě) a knihám, což mi
vydrželo až do současnosti. Po ukončení gymnázia, kde jsem rozhodně
nepatřila mezi nejlepší studenty, byla má další volba celkem jasná: musím
studovat angličtinu a umění. Mnoho let jsem totiž chodila do kurzů
základní umělecké školy na výtvarku (celkem obstojně kreslím). Jediná
škola, která mi nabízela tuto kombinaci, byla pedagogická fakulta na
univerzitě v Plzni. Ne, neměla jsem tenkrát v úmyslu stát se učitelkou, ale
po prvních hodinách praktické výuky jsem zjistila, jak moc mě učení baví.
A tak jsem v roce 2001, kdy většina z vás
ještě nebyla na světě, nastoupila do
svého prvního zaměstnání – základní školy
v Děčíně.
A protože jsem vždycky chtěla bydlet
v Praze, tak jsem před cca 11 lety změnila
bydliště i pracoviště. Od té doby jsem byla
lektorkou v jazykové škole (a učila
dospěláky), učitelkou na gymnáziích i na
základních školách. Pár jsem jich
vystřídala, to je pravda, a všechny mi
přinesly mnoho zkušeností a skvělých
přátel. Na této škole jsem absolutně
spokojená. Všichni zdejší učitelé jsou báječní lidé a profesionálové a žáci
jsou vesměs inteligentní a slušní.

Co víc si učitel může přát? Jsem sice
profesně učitelka angličtiny a výtvarky na
druhém stupni, ale mé současné
působení na stupni prvním mě moc baví
(hlavně vlastivěda)
A co dělám, když nejsem ve škole anebo
nespím? Láska ke knížkám mi vydržela –
knihovna je pro mě něco jako cukrárna
pro milovníka sladkostí – mám chuť
„zkonzumovat“ vše, co tam najdu. Také
láska k hudbě se mne drží – jsem velká
fanynka The Rolling Stones a AC/DC,
krom toho ještě miluji blues a rockovou
muziku vůbec. S chutí si ale poslechnu i
klasiku (třeba Mozarta) a jazz nebo funk.
Nerada si nechám ujít nějaký pořádný
koncert, naposledy jsem si užila AC/DC
v Praze. Často také podnikám různé
procházky po Praze nebo výlety kamkoli.
Navštívila jsem většinu hlavních měst evropských států a trvám na tom,
že Praha je ze všech nejkrásnější. Nejsem příliš sportovně založená –
nemám totiž ambice soutěžit a vyhrávat – proto upřednostňuji individuální
sporty jako plavání nebo jízdu na kole. Je mi dobře i u vody, a tak každý
rok jezdíme s partou kamarádů „na vodu“. Sjeli jsme většinu českých řek
a pro mě je tento způsob dovolené jedním z nejlepších. Co ale absolutně
zbožňuji, je dívat se na svět z výšky. A tak jsem zažila skok padákem, let
na paraglidu a teď mě čeká let balónem. Moc se těším!
Na závěr dvě věci ryze soukromé: vlastním asi 90 párů náušnic (a další si
pochopitelně dál pořizuji), a také 4 páry kalhot, z toho dvoje džíny. Ale
v těch mě ve škole neuvidíte
Tereza Romanovská

Stránka redaktora
Máme tu znovu naši stránku redaktora, tentokrát
jsem byla pověřena já a Terka, abychom o sobě
napsaly. Takže tady je něco málo o mně. Jmenuji
se Lucie Volejníková. Narodila jsem se v Praze
5. 6. 2001 (pro ty líné počítat - je mi 15 let) a
chodím sem na naši školu už od první třídy, takže
jsem tu skoro jako doma. :D Můj nejoblíbenější
předmět je teď matematika, kterou jsem sice
nikdy nemusela, ale díky paní učitelce Matějkové
jsem ji nejen začala chápat, ale začala mne i
bavit.
Jako střední školu jsem si vybrala obor Veterinářství na Podskalské a
Chovatel
cizokrajných
zvířat
ve
škole
v Čakovicích. Pěvně doufám, že se alespoň na
jednu z nich dostanu. Miluji totiž zvířata a ze
všeho nejvíc mojí fenečku Ketynku, která dělá
radost naší rodině už 4 roky.
Do Tornáda jsem začala psát již v páté třídě a od té doby jsem tady. Baví
mě to a doporučila bych tuto činnost komukoli, kdo má rád psaní. Jen
v poslední době nemám moc času, tak je to trochu obtížnější než bývalo.
Baví mě kreslit, občas hraji na kytaru, ale co opravdu
miluji, je čtení knih a poslouchání hudby. Dokážu
poslouchat vlastně cokoli, protože mám kamarády,
kteří jsou od sebe stylem hudby vzdálení asi jako
póly Země (ne, vůbec nemluvím o Terce Ciberejové,
která pouštěla metal v pokoji celou ŠVP). Jinak moje
opravdu nej je teď asi skupina Skillet, ale to se může
změnit jako mávnutím proutku.
Ve svém volném čase hraji beach volejbal. Dříve
jsem jezdila na koních (asi od pěti let), jenže takový sport je v Praze
finančně náročný. Takže všechen svůj volný čas jsem zasvětila volejbalu,
který mě začal strašně moc bavit. O víkendech mívám turnaje, a tak jsem
stále v jednom kole.

Jaká jsem, vám asi říci nedokážu, neboť
záleží na osobě, se kterou se bavím, ale
jedno říci můžu. Moc společensky založená
nejsem xD. Nemám ráda, když je kolem mě
moc lidí, a tak mě spíše uvidíte někde sedět
s knihou a sluchátky v uších. Doufám tedy,
že si to moc lidí nebere osobně, když se
s nimi nebavím, ale takhle je mi prostě líp.

Naštěstí mám svého Lukáše, mého
přítele. Normálně bych se asi o něm
nezmiňovala, ale stal se moc důležitou
součástí mého života, tak bych vám o něm
ráda pověděla. Protože ten zbylý čas
(ano, moc ho není), co netrávím ve škole,
nebo na volejbale, jsem právě s ním. Ve
všem, co dělám, mě podporuje a jezdíme
spolu na spoustu krásných míst, většinou na hory. Jsme spolu už skoro
rok a myslím, že nám to ještě dlouho vydrží.

Co k tomu říci. Tohle jsem já.
Lucka

Jmenuji se Tereza Ciberejová.
Narodila jsem se 3. dubna 2002 a z
toho vyplývá, že mi je necelých 15 let.
Na tuto školu jsem přestoupila v 5. třídě
a momentálně chodím do 9.B. A když už
jsem začala mluvit o školách, plánuji jít
na SŠ s gastronomickým zaměřením.
Jak bych se popsala? No nemyslím, že
bych byla nějak zlý člověk, ale i přes to
se se mnou moc lidí nebaví, což mi ale
tolik nevadí. To, co mám ráda... toho
moc není, ráda kreslím, vařím a koukám na japonské kreslené "pohádky",
jak tomu říkají všichni ostatní. No a co
ráda nemám... toho je celkem dost.
Nemám ráda sluníčko, sníh, davy lidí,
když mě někdo neposlouchá, nebo když
mi říkají, jak bych měla žít svůj život,
samozřejmě je jich více, ale jsem moc
líný člověk na to vypisovat vše(lenostjedna z mých nejhorších vlastností, ale
myslím, že ji zná asi každý :) ). No a to je
asi vše, co bych vám o sobě mohla
napsat ... tak mějte se rádi a važte si
svých kamarádů a rodiny :)
te

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Blíží se finále čtenářské knihovny a v dnešním článku se dozvíte, o jaké
knihy půjde. Jde o knihu jménem Pekelná třída a Řvi potichu, brácho. Opět
se budou vyvěšovat otázky na nástěnky v každém patře. Zúčastnit se
mohou děti z 1. stupně i z 2. stupně ZŠ. Za správné odpovědi se budou
dostávat ceny. Už se na vás těšíme.

Řvi potichu, brácho:

Pekelná třída:

Báseň
Kukuřice
František Pecha, 6. B
Kukuřici usek jsem si,
a už leží na kredenci.
Připravím si pánvičku,
nepotřebuju vařečku.
Kukuřice už se smaží,
utéct se mi z pánve snaží.
Ale nemá nožičky,

už sůl se sype ze lžičky.
Kukuřice neuteče,
jen se kdekoli upeče.
V troubě nebo na sporáku,
vážně nebudu jíst ji v saku.
Ňami hami ňami ham,
kukuřici rád si dám.

A když jsem jí spapal,
pryč jsem jen odťapal.

Poetické a pěvecké setkání 2017
Školní kolo – 1. stupeň
V březnu se uskutečnilo školní kolo recitační a pěvecké soutěže.
Každá třída vybrala své zástupce, kteří recitovali před porotou a před
publikem v relaxační místnosti.
Všichni byli velmi šikovní a bylo těžké někoho vybrat.
Nakonec se porota rozhodla a vybrala ty nejlepší 
Soutěžily 1.- 5. třidy v kategoriích:

0
I.
II.

MŠ a 1. třídy,
2.- 3. třídy
4.- 5.třídy

Z každé kategorie postupuje pouze jeden výherce do obvodního kola
Prahy 10.
Vybraní žáci z obvodního kola postupují na Dětský galavečer, kde se
předvedou před obecenstvem a profesionály. Dětský galavečer se bude
konat v divadle Ypsilon.
PĚVECKÁ SOUTĚŽ
Vyhráli tito soutěžící:
1.třída Dora Šrámková z 1.C
2.- 3. třída Veronika Rozehnalová 2.A
(postupuje)
Eliška Dobešová
4.- 5. třída Sebastien Lepier 4.C
(postupuje)
Veronika Čejková 5.C

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Vyhráli tito soutěžící:
1.třída

Dora Šrámková z 1.C (postupuje)

2.- 3. třída

Eliška Dobešová z 3.A (postupuje)

4. – 5 třídy

Kateřina Pakandlová ze 4.C (postupuje)
David Stráňava ze 4.C
Karolína Šindelářová z 5.A
Tony, Barča, David ze 4.C

Lyžařský výcvik Černá hora 2017
Dne 17. 3. 2017 se sedmé třídy vydaly na Černou horu na lyžařský výcvik.
Odjížděli jsme okolo jedné hodiny od školy. V autobuse jsme si užili
mnoho zábavy, proto nám cesta velmi
rychle utekla. Dorazili jsme okolo 15:45
a hned některé z nás čekala práce. Celý
autobus byl plný věcí, jako jsou
například tašky a lyže. Vše se muselo
vyložit a dopravit na chatu.
2. den byl ten tzv. rozřazovací, to
znamená, že učitelé vybírali děti do dvou
skupin a to do 1. skupiny - nazval bych ji jako ty pokročilejší, následně 2.
skupinu - jako méně pokročilí a 3. skupina byla pro ty, co na lyžích buď
stáli poprvé, nebo jen málo lyžovali. Odpoledne jsme si šli konečně
pořádně zajezdit, a to přímo do areálu Černé hory. Ani nemusím zmiňovat,
že diskotéka byla snad skoro každý večer.
3. – 4. den - budíček jsme měli pokaždé ráno v 7 hodin, následně snídani
a potom dopolední lyžování, kdy jsme plnili různá cvičení. Odpoledne byly
dobrovolné běžky pro nadšence, ovšem každý na nich musel být aspoň
jednou.
5. den se konal výlet do Pece pod
Sněžkou! Mohli jsme si ráno trochu
přispat, abychom byli čilí na celkem
velký a dlouhý výlet. Naštěstí nám
cesta utíkala velmi rychle a všichni
jsme se pobavili. V Peci jsme měli
rozchod na skoro dvě hodiny. Já a
Naty s Klárou jsme využili situace a
šli jsme do restaurace na výbornou
pizzu. Také jsme navštívili obchod
Kubík a poté užívali nádherného počasí venku. Cesta zpátky byla doslova
sladká. Kolínská bouda byla na dosah ruky, v tu chvíli nám pan učitel řekl,
že máme zarezervovaná místa a můžeme si dát pohár či něco jiného.

6. den, se odvíjel ve stejném duchu jako ty ostatní, až na ten předposlední.
Den XXX se nám závody rozjely naprosto nečekaně rychle - dívčí a
chlapecká skupina začala soutěžit. Bylo
to neskutečně napínavé! Vítězkou za
dívky se stala Markéta Mošnová a za
chlapce „já“, Štroby. Pěkně jsme si
zabalili, vynosili kufry všem spolužákům
ke skútrům. Nemohla chybět poslední
diskotéka, při které jsme pořádně
oslavovali a také užívali konec lyžáku.
Odjezd - pro nás kluky velmi zásadní, aspoň pro některé. Přivstali jsme si
a šli pomáhat na lanovku s kufry dolů k autobusům. Nakládání bylo velmi
náročné, ale stálo za to být již v 7 hodin ráno na svahu a koukat se na
sluníčko a přírodu.
Rodiče napjatě čekali, vyhlíželi, kdy už konečně dorazíme. Ve 12 hodin
jsme byli v Praze před školou.
Nakonec chci všem moc poděkovat za krásné prožití lyžáku. Bylo to moc
fajn.
Štroby

Škola v přírodě – Černá hora
My, deváté třídy, jsme jely ještě společně s „lyžákem“ na Černou horu. Byl
to týden od 17. do 24. března. Sraz byl jako vždycky v poledne na
křižovatce u školy, avšak co se nestalo. Autobusy přijely později, takže
jsme odjížděli až kolem jedné. Cesta byla jako každá jiná – velice
zdlouhavá. Přežili jsme ji však, dorazili do Horského hotelu, rozdělili si
pokoje a náš týden mohl začít.
Musím říct, že na procházky to tam bylo nádherné. Bylo opravdu teplo,
sice ne jako tady v Praze, ale na hory
ano.
V neděli
svítilo
sluníčko,
odráželo se ve sněhu a my pozorovali
nádherné výhledy, jaké se nám nikde
jinde nenaskytnou. Jenže to nemělo
trvat dlouho. Přes týden byla už spíše
mlha, sluníčko nikde, a tak začalo být
i celkem chladno.
V úterý byl celodenní výlet do Pece pod Sněžkou, který jsme zvládli
celkem bez potíží. Byla to velká legrace, protože si většina lidí vzala své
„lopaty“ a boby a celou cestu dolů si to frčeli neuvěřitelnou rychlostí. Cesta
nahoru pak byla krapet složitější, ale nenašel by se jediný člověk, který by
řekl, že se mu to nevyplatilo.
Večer jsme měli párkrát diskotéku a
promítali jsme si filmy. A jednou jsme se
dokonce sešli se čtyřmi kytarami, které
jsme si přivezli, a hráli a zpívali si. Na to
vzpomínám asi nejradši, když náš
jeden spolužák začal vybrnkávat
melodii a komickým hlasem zpívat: „Já,
já, já, já, já....“. Všichni se tomu smáli a
vládla tam výborná nálada.
Když to shrnu, tak skvělá nálada panovala vlastně celý týden. Myslím, že
nebudu lhát, když řeknu, že jsme si to všichni moc užili.
Lucka, te

Herní odpoledne
Dne 15. března se v naší škole uskutečnilo herní odpoledne. Zúčastnily
se především děti od druhých do pátých tříd. Vše se konalo ve čtvrtém
patře za pomoci učitelů a členů Gutovské rady. Začínalo se ve 14.00 a
konec byl krátce po 15.00. Nejvíc mě osobně zaujala hra o lidském těle,
Báru očividně mikádo, při kterém se zbavila všech redaktorských
povinností a společně s Evženem a jedním chlapcem hráli tuto hru asi půl
hodiny. :D Postupně jsem prošla všechna stanoviště a zastavila se u
každé hry a
sledovala její
průběh. Byly
tam opravdu
hry
všeho
druhu.
Samozřejmě
jsem celkem
nechápavý
tvor a jedné
hře
jsem
opravdu
neporozuměla,
ale
hlavně, že to
chápali hráči. Poté se ke mně připojila i Bára a už jsme obcházely
nejzajímavější hry. Pokud jsem dobře pochopila, tak se nehrálo na vítěze
a takové ty zbytečnosti, které těm dětem snižují sebevědomí, což bylo
celkem pěkné. Nejhezčí byla celková atmosféra, jak se děti usmívaly a
hrály si. Kdo si, hraje, nezlobí, že? :D Ale jedna věc se nám líbila nejvíce
a to, jak se všichni bavili i učitelé, které známe jako vážné a přísné, se
usmívali a bavili s dětmi. Podle našeho názoru by se takových akcí, hlavně
pro děti, mělo dělat ještě více.

Bruník, Aďka

ZIMNÍ PTÁCI
Žáci šestých tříd se byli v pondělí 27. 2. podívat na zimní ptáky na Vltavě.
Udělali jsme rozhovor s jedním žákem šesté třídy.

Tornádo: Co tě tam bavilo nejvíce?
Žák: Bavilo mne tam skoro všechno, ale nejvíce, když jsme krmili kachny
a labutě.
Tornádo: Dozvěděla ses něco nového?
Žák: Ano, dozvěděla jsem se, že labutě s šedým peřím jsou ještě mladé.
Tornádo: Jaké ptáky jsi tam viděla?
Žák: Labutě, kachny a s kamarádkou jsme viděli i husu.
Tornádo: Jak celá exkurze probíhala?
Žák: Ráno jsme se setkali před školou a šli na tramvaj. Po příchodu k
Vltavě jsme potkali našeho průvodce.
První labutě jsme si hned vyfotili. Ze železničního mostu jsme jim házeli
housky, které nám pan průvodce rozdal.
Po vyčerpání zásob jsme přešli přes most a došli blíž k vodě. Tam pan
průvodce chytil labuť, kterou jsme si mohli pohladit.
Pak se hrála hra, při které jsme měli poskládat obrázky zimních ptáků.
Nakonec jsme se rozloučili a jeli zpátky do školy.

Míša

Smysly živočichů
Na naší škole se opět konala akce, při
které se postupně žáci všech tříd
dozvěděli zajímavosti ze světa živočichů.
Tento rok se konala opět v tělocvičně.
Pán, který nám vše prezentoval, promítal
krátká videa a říkal nám k tomu spoustu
zajímavostí. Tentokrát o smyslech, které
živočichové mají. Spousta dětí si myslela,
že existuje pouze pět smyslů, ale během této akce byly seznámeny
s dalšími. Nechyběla ani ukázka živých zvířat, jako je například had,
pavouk, sova, či strašilka. Přednášející uměl vše krásně podat, bylo vidět,
že ví, o čem mluví. Dětem se akce moc líbila, ačkoliv spousta z nich se již
zmíněného pavouka velice bála. Každopádně se už těšíme na další
podobnou akci.
Lucka, te

Chemie kolem nás
Cílem expozice ,,Chemie kolem nás“ je poukázat na
souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec
neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i
několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za
běžné, pochází od chemiků ve výzkumných,
vývojových,
technologických
a
průmyslových
laboratořích. V expozici jsou představeny i významné
osobnosti tohoto oboru. Celá exkurze probíhala tak, že se naše třída
rozdělila na dvě skupiny. Jako první jsme šli k paní, která nám vykládala
o varováních a varovných značkách na prostředcích např. čistících. Dále
jsme se učili filtrovat a na konec jsme se poučili o PH kyselosti. Poté jsme
šli k pánovi, který nám na začátku vykládal o chemii, a potom jsme se
odlévali kuličky, tuším, že z mědi, ale za to se nezaručím. Potom jsme si
říkali o čistírnách odpadních vod. Nakonec se třída sešla a prohlídla si
celé muzeum. I když mě chemie moc nezajímá, tato exkurze byla velmi
poučná a celkem i zajímavá.
Bruník, Aďka

VÝPOČET OBSAHU NETRADIČNÍ
METODOU
Milí čtenáři našeho časopisu, v průběhu ledna jsme si společně připravili
fyzikální projekt, a pak ve vybrané třídě předvedli. Téma, které jsme si
zvolili, bylo: Výpočet obsahu geometrického útvaru aproximační metodou.
Vybraná třída 6. A. Chceme se s vámi podělit o tuto zkušenost
prostřednictvím našeho časopisu.
Určit obsah čtverce, obdélníku, kruhu a jiných útvarů se lidstvo naučilo již
dávno. Matematikové objevili vzorce jak to spočítat. Objevit vzoreček pro
výpočet obsahu libovolného geometrického útvaru ale není možné a právě
aproximační metoda nám v těchto případech přijde na pomoc. V šesté
třídě obsah kruhu ještě neumíme spočítat (neznáme vzorec). Právě proto
jsme si zvolili kruh jako příklad na ukázku, jak aproximační metoda
funguje.
Jak plyne z názvu, pomocí této metody nebudeme umět spočítat obsah
daného útvaru přesně, ale pouze přibližně. V praxi nám dost často stačí
určit tuto přibližnou hodnotu, například obsah vodní hladiny rybníka nebo
rozlohu území České republiky nepotřebujeme znát úplně přesně.
Co je to ta aproximační metoda? Aproximační metoda je vědecká metoda,
která slouží k určování obsahu geometrických útvarů. Tato metoda má
několik variant. My jsme si zvolili následující:
Chceme určit obsah kruhu, který je nakreslený na čtvercové síti, kde každý
čtvereček má stranu délky 1cm (viz obrázek). Výpočet jsme rozdělili na tři
kroky.
1) Označili jsme si čtverce, které se vejdou celé do našeho kruhu
zeleným křížkem, a spočítali, kolik jich je. Tím jsme určili obsah S1.
2) Čtverce, které se nevešly celé do našeho kruhu, ale pouze
částečně, jsme rozdělili na čtyři malé shodné čtverečky. Malé
čtverečky, které se vejdou do našeho kruhu celé (označené y), jsme
zase spočítali, a protože víme, že každý z nich má obsah 0,25cm2,
určili jsme obsah těchto čtverečků a označili jako S2.
3) Nyní zbývající malé kousky čtverečků, které se nevešly celé do
našeho kruhu, jsme dali dohromady po dvou, po třech kouscích tak,

abychom byli schopní odhadnout jejich obsah na celé čtvrtinky.
Tento obsah jsme označili S3.
Po sečtení těchto tří obsahů jsme získali první výsledek pro obsah kruhu.
Podobně jsme určili obsah části vně kruhu a pak tento obsah odečetli od
celého čtverce (100cm2). Tím jsme získali druhý výsledek obsahu kruhu.
Nyní jsme vypočítali aritmetický průměr z těchto dvou výsledků a
prohlásili, že to je přibližný obsah našeho kruhu. Pak jsme nechali žáky,
aby si nejdříve tuto metodu procvičovali na výpočtu druhého obrázku, o
kterém víme, jaký má obsah.

Na závěr bychom chtěli pouze uvést malou poznámku. Touto prací jsme
chtěli seznámit žáky s netradiční metodou měření obsahu geometrického
útvaru. V třetím kroku výpočtu si žáci měli procvičit u zbylých necelých
čtverečků představivost, jaké části dát dohromady. Nemusíme dát
dohromady sousední části, někdy je vhodné spojit dohromady protilehlé
kousky. Nebylo ani určeno, kolik částí mají dát dohromady, tedy měli se
rozhodnout sami. A v neposlední řadě při odhadování obsahu prokázat
trpělivost a pečlivost, aby nějaké části nevynechali nebo naopak, aby
nějaké nepočítali vícekrát. Což jsou důležité návyky pro každého.
Teď už ale nechme promluvit hlavní aktéry tohoto projektu. Musíme
s radostí konstatovat, že většina našich žáků se uchopila tohoto úkolu
velmi dobře a z několika skvělých prací jsme si museli zvolit jednu. Volba
nebyla nijak jednoduchá a omlouváme se všem ostatním, kteří nebyli

vybraní. Některé další protokoly jsou k nahlédnutí na nově vzniklé
nástěnce vedle kabinetu fyziky, matematiky a informatiky na druhém
patře. Jak se jim to povedlo - posuďte sami. Vybraná práce je od Míši
Buriánkové ze 6. A, která je také členkou redakčního týmu Tornáda a
podařilo se jí moc dobře popsat postup odhadování.

Eva Horová, José Nájares

Žáci druhé třídy popisovali
domácího mazlíčka – bílou kočku
Bílá kočička
Moje kočička je ještě malá. Má huňatý bílý kožíšek. Její hlava je kulatá a
ušatá. Na hlavě se zelenají bystrá očka. Našlapuje sametovými tlapkami.
Je to roztomilé zvíře.
Karla Kopecká 2. A

Kočka Micka
Kočka Micka je bílá, s huňatým kožíškem a ušatou hlavou. Na ní má
zelené a bystré oči. Její tlapky jsou měkké a sametové, zakončené drápky
jako jehly. Micka je hravá, mám ji rád.
Ján Boldiš 2. A

Mourinka
Naše kočka Mourinka je roztomilá a její kožíšek je sněhově bílý. Hlavu má
kulatou, oči jasně zelené a na tlapkách ostré drápky. Mourinka je moje
nejoblíbenější domácí zvíře.
Adéla Kudrnová 2. A

Den učitelů
V České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si
připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592).
Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků
ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.
J. A. Komenský se narodil v roce 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. Je
uznáván jako významný český spisovatel, humanista, filozof, teolog a
zakladatel moderní pedagogiky.
Po bitvě na Bílé hoře (1620) se musel
skrývat, opustil vlast a usadil se v polském
středisku jednoty bratrské v Lešně.
Podnikl několik cest do Anglie, Švédska a
Uher, kde uplatňoval své pokrokové
pedagogické názory (proto je nazýván
učitelem národů).
V Lešně setrval do požáru v r. 1656, při
kterém mu shořely materiály k velkému
slovníku českého jazyka.
Vybraní žáci z naší školy dnes ráno vítali
naše milé paní učitelky a učitele. Zároveň
jim předávali menší dary, jako např.
květiny.
Všichni jim přejeme mnoho zdraví a hlavně pevné nervy s námi, s žáky!
Co nejméně starostí a jen samé radosti.
Štroby

DEN HORSKÉ SLUŽBY
V

ČR

Vznikl dne 24. března roku 1913, kdy
v Krkonoších při závodu v běhu na 50
metrů zahynuli Bohumil Hanč a
Václav Vrbata. Vrbata Hančovi při
pokusu o jeho záchranu poskytl část
svého oblečení, čímž obětoval i svůj
život.
Na jeho památku je 24. březen slaven
jako Den Horské služby v ČR.
Před zimou 1934 byl v Krkonoších
vytvořen samostatný záchranný sbor
o šesti oddílech (oddíl hasičů, oddíl
učitelů lyžování a sportovní oddíly).
12. května 1935 byla založena jednotná organizace Horské služby
v Krkonoších. Pro účely pomoci turistům bylo postaveno prvních pět stanic
první pomoci.
V následujících letech vznikly záchranářské spolky v dalších pohořích.







Jeseníky (1948)
Šumava (1948)
Orlické hory (1949)
Beskydy (1951)
Jizerské hory (1954)
Krušné hory (1955)

ČINNOST HORSKÉ SLUŽBY
Týdně vyjedou pracovníci Horské služby v sezoně asi k 600 případům.
Kromě poskytování první pomoci Horská služba také pravidelně sleduje
lavinové nebezpečí a vývoj počasí a vydává odpovídající varování. K
výjezdům používají pracovníci sněžné skútry (od roku 1967), lyže, svozné
saně, záchranářské psy, horolezeckou výstroj atd.
Horská služba ČR neměla jednotné telefonní číslo. Od 15. prosince 2012
používá číslo 1210.

Sněžný skútr
je motorové vozidlo určené k jízdě po
sněhu. Pohyb je obvykle zajišťován
pásem vzadu, manévrování pomocí
lyže nebo lyží vepředu. Jeho použití je
praktické především na horách
a v arktických oblastech.

Bernardýn
získal slávu jako záchranářský pes v
horách, kde ho v jeho roli
předurčovala
síla,
nosnost,
vytrvalost a velká odolnost. Pomáhal
záchranářům dopravit na místo
vybavení, vyhrabávat oběti a
dopravovat zraněné a těla do
civilizace. Později je ale nahradily
vrtulníky.  U záchranářských psů v
horách se již proto zpravidla
považuje za nenahraditelný už jen jejich čich při hledání zasypaných lidí
a tuto roli zastanou i podstatně menší plemena, která nezabírají ve
vrtulníku tolik cenného místa, takže je možné jich vzít víc.
Štika

130. VÝROČÍ NAROZENÍ JOSEFA
ČAPKA (1887–1945)
Josef Čapek byl český malíř, spisovatel,
fotograf, grafik a knižní ilustrátor, ale také
starší bratr spisovatele Karla Čapka.
Narodil se v Malých Svatoňovicích u
Trutnova. Obecnou měšťanskou školu
navštěvoval v Úpici. Ve škole příliš
neprospíval, ale ve výtvarné výchově bylo
již tenkrát patrné značné nadání. Po
absolvování
dvouleté
tkalcovské školy
ve Vrchlabí se natrvalo přestěhoval v roce 1904
do Prahy a začal studovat uměleckoprůmyslovou
školu. Po studiích odjel do Paříže, kam později
přijel i bratr Karel. Zde navštěvoval Academii
Colarossi. S Karlem Čapkem v Paříži rozepsali
první verzi hry Loupežník. Z cest po Evropě se
oba bratři vrátili do Prahy v roce 1911. Oženil se
3. května 1919 v kostele sv.
Ludmily
na
Vinohradech
s Jarmilou Pospíšilovou.
Po narození dcery Aleny začal
Josefa Čapka inspirovat hlavně
dětský svět. Hlavně pro dceru
Alenu napsal a ilustroval knížku
Povídání o pejskovi a kočičce.

1. září 1939 byl v Želivě u Humpolce zatčen
gestapem a uvězněn v koncentračním táboře,
kde pracoval hlavně v malířské dílně a maloval
rodokmeny esesáků. Zemřel na tyfus, krátce
před osvobozením. Datum jeho smrti ani jeho
skutečný hrob neznáme, jeho symbolický hrob
se nachází na Vyšehradském hřbitově v Praze.

Kdo by neznal Povídání o pejskovi a kočičce

Nicole Niki

Nové knihy
Pod palbou
Jedenáctiletý Danny se s maminkou přestěhovali z
New Yorku na Havaj, ale Danny plánuje návrat na
nejbližší lodi jako černý pasažér. Ale onoho rána se
nebe zaplní stíhačkami, bomby buší do přístavu, na
pláže dopadá déšť kulek. Danny je v šoku a poprvé
se také skutečně bojí. Dokáže ale přežít tento den,
který se neslavně zapíše do světové historie?

Flora a Odysseus
Tento
příběh,
jako
většina
pořádných
superhrdinských příběhů, začíná tragickou událostí s
nedozírnými následky. Nebohý veverčák nemohl
tušit, že na zahradě potká vysavač, ale Flora, věrná
čtenářka komiksu Můžou se ti přihodit strašlivé věci!,
ho zachrání. Jenže veverčák Odysseus jako by se po
nehodě znovu narodil a do vínku dostal neobyčejnou
sílu, schopnost létat a psát básně plné pravopisných
chyb. A změní se i Flora – najde v sobě naději a zjistí,
co dokáže otevřené srdce.
Robinson Crusoe
Známá kniha anglického spisovatele o námořníkovi
z Yorku, který ztroskotá na pustém ostrově a po
dlouhá léta zde musí bojovat o základní potřeby
svým důvtipem a s pomocí věrného přítele,
domorodce Pátka.

Veselé experimenty na doma
Lze vyrobit teploměr z lahve?
Jak rozdělit paprsek světla?
Proč vznikají červánky?
Na tyto i řadu dalších otázek naleznete odpovědi v
knize Veselé experimenty na doma. Kniha
obsahuje návody na jednoduché pokusy.

Kája super Frája
Druhý k popukání vtipný příběh oblíbeného Káji! Tak
si to představte: Náš pan učitel se zbláznil! Chce po
nás, abychom celý týden vůbec, ale vůbec, to
znamená, že ani jednou, nezapnuli televizi! No
chápete to? Jak po mně může někdo vážně chtít,
abych celý týden vydržel bez mých oblíbených
pořadů a bez videoher? Nejhorší na tom, je že se na
nás domluvil i se všemi rodiči, takže nám nezbývá
než se ten děsivě hrozný a hrozně děsivý týden
zabavit jinak. Jsem zvědav, kolik děcek z naší třídy
tohle přežije!
Brontík
Když si dvojčata Týna a Tobík vyrazila se strýčkem
Norbertem do hor na lyže, jistě netušila, že najdou
zmrzlé dinosauří mládě. A už vůbec by je nenapadlo,
že když ho odnesou do hotelu, tak rozmrzne a
probudí se k životu. Brontík brzy porozumí lidské řeči
a dobrodružství na sebe nenechá dlouho čekat. Týně
a Tobíkovi je jasné, že s takovým domácím
mazlíčkem se už nikdy nebudou nudit!
Niki

Nové filmy
Šmoulové
Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává
společně se svými nejlepšími kamarády
Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a
napínavou pouť Zakázaným lesem plným
kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému
kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické
cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na
stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

Loupež ve velkém stylu
V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým
blízkým se trojice kamarádů odhodlá riskovat
všechno a přepadnout banku, která je připravila o
jejich peníze.

Power rangers
Pět
poněkud
vzdorných
teenagerů
se
nevysvětlitelnou náhodou či řízením osudu sešlo,
aby se z nich stala nová generace v řadách
bojovníků známých jako Strážci vesmíru.

Volání netvora
Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční
můry. A jakpak by taky ne – jeho maminka je
vážně nemocná, táta žije kdesi za mořem v
Americe, babička ho pořád jen peskuje a
spolužáci jsou tak trochu tyrani. Pak se rozhádá
se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na
všechno sám. Tedy, skoro sám. V noci, vždycky
chvíli po půlnoci, ho totiž navštěvuje netvor –
obrovitánský chodící a mluvící starý strom, který
roste na kopci za domem. Postupně Conorovi
vypráví tři starobylé příběhy a učí jej, že věci často
nejsou takové, jakými se zdají být.

Niki

Vtipy
Na policii řinčí telefon:
„Volám od Nováků. Prosím, okamžitě sem někoho pošlete.
Právě vlezla do bytu kočka!"
„Helejte, nedělejte si z nás legraci!!!"
„Musíte sem někoho poslat. U telefonu Novákovic papoušek!"
„Pepíčku, proč máš tak zablácené boty? Vždyť venku žádné bláto není!“
„Ale je, jen ho najít!“
Otec říká dceři: „Jestli dostaneš z té písemky pětku, tak zapomeň, že
jsem tvůj otec."
Otec druhý den: „Tak co jsi dostala z té písemky?"
Dcera: „A ty jsi jako kdo?"
Babičce ukradli před obchodem kolo, a tak tam teď sedí a naříká.
Kolemjdoucí se jí ptá: „A volala jste na policii?“
„Volala.“
„No, a co vám tam řekli?“
„Že oni to nebyli.“
Jak poznáte e-mail od blondýnky? Je v něm naskenovaná poštovní
známka.
„Tati, kolik bys mi dal, kdybych přinesl jedničku z diktátu?“
„Dal bych ti stovku.“
„Hmm, tak mi můžeš dát 40 korun, protože jsem dostal čtyřku.“
Paní učitelka se ptá třídy: „Proč stojí socha Svobody v newyorském
přístavu, Pepíčku?“
„Protože si nemůže sednout!“
Míša, Barča

