Úvodník
Milí čtenáři Tornáda,
Je začátek tohoto měsíce a s ním i další číslo našeho časopisu. Někteří
již za sebou mají přijímací zkoušky a všechny jistě potěší, že do letních
prázdnin zbývají už jen dva měsíce, i když počasí na to určitě nevypadá.
V tomto čísle jsme si pro vás připravili zajímavé články o nejrůznějších
tématech. Můžete se těšit na novinky z Gutovské rady, osmáci určitě
uvítají informace o přijímacích zkouškách a v neposlední řadě
zavzpomínáme na Den české trikolory.
Doufáme, že se vám toto číslo bude líbit. Přejeme hodně štěstí v tomto
měsíci.
Niki- zástupkyně šéfredaktorky
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Stránka zaměstnanců školy –
Renáta Krejčí
Milí čtenáři Tornáda,
V tomto čísle jsem dostala za úkol napsat o svém dosavadním životě.
Narodila jsem se v Praze 10, kde jsem dlouhá léta bydlela se svými rodiči
a později i se svou rodinou. Za to, čím jsem, mohu poděkovat svým
rodičům, kteří mě vždy vedli k poctivé práci a k úctě k ostatním lidem.
Vyrůstala jsem v harmonické rodině, kde sice nebylo peněz nazbyt, ale o
to víc zde vládla pozitivní atmosféra. V době mého dětství jsme se dívali
na černobílou televizi, se svými přáteli jsme telefonovali pomocí stolního
telefonu a internet byl pro nás cizí slovo. Právě tyto skutečnosti mě vedly
k četbě knih, návštěvě keramické dílny a k navrhování a tvorbě vlastního
oblečení.
Základní školu jsem absolvovala v ZŠ Kodaňské ve Vršovicích.
V devátém ročníku ZŠ jsem absolvovala zkoušky na gymnáziu
Voděradská, kde jsem za 4 roky maturovala. Již v době studií mě nejvíce
zajímala biologie a chemie. Tyto vědy jsem dále studovala na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po státnicích na
fakultě jsem se vdala za současného manžela a nastoupila do 1.
zaměstnání jako učitelka přírodopisu a chemie na ZŠ Hostivař. Tento rok
byl pro mě velmi náročný, neboť mi týden po svatbě umřel otec, manžel si
musel splnit povinnou roční vojenskou službu a já se připravovala na
doktorantskou zkoušku, kterou jsem zdárně složila.
Po 2 letech zaměstnání se nám narodil syn a já jsem zůstala doma na
mateřské dovolené. V této době můj manžel dostal možnost zúčastnit se
studijního pobytu ve Francii i se svou rodinou. Pobývali jsme zde půl roku
a byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost. Na ZŠ Gutova jsem nastoupila
po mateřské dovolené a po 6 letech práce na této škole do naší rodiny
přibyl ještě 1 človíček a to dcera. Opět jsem byla na mateřské a pak jsem
se vrátila opět na naši školu. Nevyměnila jsem ji za jinou pracovní
příležitost, protože práci učitelky mám ráda a na této škole jsou skvělí lidé
i slušní žáci.

A co dělám, když nejsem ve škole? Naše rodina vlastní chalupu
v Krkonoších a ta nám i dnes přináší mnoho radostí z tvůrčí práce na
zahradě i na objektu chalupy. Milujeme tady úžasnou přírodu ve všech
ročních obdobích a využíváme každé možné chvilky k výletům, k plavání
a k lyžování. Ráda poslouchám hudbu různých žánrů, miluji čtení knih i
časopisů. V poslední době část svého volného času věnuji své
dlouhodobě nemocné mamince. Návštěva domova seniorů mi přináší
zastavení se v proudu času a zamyšlení se nad smyslem života a podstaty
celého vesmíru. Ráda za letních večerů obracím svůj zrak na daleké světy
a stávám se snílkem a popouštím uzdu své fantazii podle návodů
Stephena Hawkingse, jehož filmy a samozřejmě vědecká práce mě velmi
oslovila.

Na závěr bych chtěla všem našim žákům popřát mnoho úspěchů při
studiu, hodně zajímavých pracovních šancí, krásný spokojený život,
zdraví, štěstí a splnění všech přání.
Renáta Krejčí

Stránka redaktora
Takže já se jmenuji Nikola
Rybenská a v těchto několika
odstavcích se vám pokusím
představit. Narodila jsem se
29.7. 2002, o prázdninách, jak
už jste určitě všichni poznali,
což je vážně super . (pro ty,
co jsou stejně líní jako já, je mi
14 let). V té době už jsem měla
dvě sestry (Verču, ta je o
šestnáct let starší a Romču, ta je o patnáct let starší), které jsem pořád
otravovala, já si to teď dokážu skvěle představit, protože obě už mají malé
děti a mám co dělat abych je při každé návštěvě zvládala. Jinak
nepatřím do nějak extra velké rodiny (i když díky sestrám se dost
rozrostla).
Teď bych se asi přesunula ke škole….. Jediný
předmět, který mě ve škole doopravdy baví, je
přírodopis, no a samozřejmě jako každého z nás
přestávky, protože je to jediný čas ve škole, kdy si
můžu promluvit se svými přáteli. Nejsem zrovna
moc společenská, ale mezi známými lidmi se často
rozpovídám tak, že mi není rozumět. V Tornádu
jsem teď druhým rokem a potkala jsem tu super lidi
a upřímně mě to baví, ale poslední dobou je to
s články čím dál složitější, protože písemek je víc
a víc a ta upomínka z Youtube vždycky cinkne tak
hlasitě, že se člověk prostě musí mrknout, no a
zbytek mého volného času většinou věnuji hudbě nebo knihám a seriálům
(poslední dobou hlavně těm seriálům, kdo by taky nechtěl vědět, jak
skončí jeho oblíbenec…).
No a nakonec, vlastně ani nevím, co sem mám napsat, konce mi nikdy
nešly, tak snad…..ahoj příště
Niki

Exkurze - Tábor Vojna u Příbrami
Dne 25. 4. jeli žáci 9. a 8. tříd na exkurzi do pracovního tábora Vojna. Šlo
o muzejní expozici věnovanou obětem komunismu. Po příjezdu nám
pustili asi půlhodinový dokument a poté nás průvodce provedl celým
areálem tábora. Vyprávěl nám, jak se tam lidem žilo a jak se člověk do
takového tábora vůbec dostal. Ukázal nám místní nemocnici, přičemž je
nutno podotknout, že v táboře žilo kolem 1400 vězňů a v nemocnici bylo
jen 14 lůžek. Provedl nás po domech, ve kterých vězni bydleli, a byli jsme
se podívat v bunkru, kam byli vězni zavíráni za trest na samotku. Bohužel,
poslední expozice byla kvůli počasí uzavřená. Tady je ještě něco málo o
táboře:
Památník Vojna u Příbrami je muzejní expozice věnovaná obětem
komunismu. Nachází se asi 5 km jihovýchodně od Příbrami v prostorách
bývalého pracovního tábora Vojna, na trojmezí obcí Lešetice a Lazsko a
příbramské části Zavržice.
Tábor byl vybudován v letech 1947 až 1949 německými válečnými zajatci
a pojmenován byl po nedalekém vrchu Vojna. Po odchodu válečných
zajatců od poloviny roku 1949 do roku 1951 začal tábor plnit účel tábora
nucených prací pro politické vězně nastupujícího komunistického režimu.
Odsouzena sem byla i řada
československé elity všech
oborů a oblastí, jež spojovalo to,
že byli nepohodlní pro tehdejší
režim. Vězni byli využívání
zejména jako pracovní síla při
těžbě
uranové
rudy
v
nedalekých dolech a při
rozšiřování
pracovního
tábora. Od roku 1951 do roku 1961 byl tábor používán jako vězeňské
zařízení. To bylo po amnestii k 1. 6. 1961 zrušeno. Do roku 2000 areál
využívala armáda.
V lednu 2001 byl areál tábora vyhlášen kulturní památkou. V roce 2005
byl zpřístupněn veřejnosti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_Vojna_u_P%C5%99%C3%ADbrami

Lucka

Zápis do prvních tříd
Zatímco předešlé zápisy do prvních tříd probíhaly v měsíci lednu,
v letošním roce se uskutečnily na začátku dubna. Rodiče s dětmi tak měli
více času na přípravu. Samotný zápis by měl být pro všechny zúčastněné
především

příjemnou

společenskou

událostí,

kde

většinou

má

dítě,

prvně, možnost navštívit
školu a ukázat, co všechno
už umí.

Paní učitelky si

rády vyslechnou básničku
či písničku, kde sledují
správnou výslovnost, při malování obrázku nebo dokreslování a spojování
zkontrolují správný úchop tužky, poznávání barev a kterou ruku dítě
používá. Dále se zjišťuje orientace v čase a v prostoru.
Věříme, že toto všechno se nám podařilo na ZŠ Gutova, kde probíhal
zápis do prvních tříd ve dnech 4. – 5. 4. 2017, vždy od 14 -18 hodin.
Děti si krátily chvíle čekání k samotnému zápisu u promítání pohádek.
Dobrou náladu jim rozdával hlavně Krteček.
Nechyběla ani sladká odměna. Po zápisu na děti čekal čerstvě upečený
jablečný závin a dárky, které vyrobili žáci naší školy. V letošním roce jsme
zapsali 96 budoucích prvňáčků.
Těšíme se na setkání začátkem září.
Jana Zvěřinová

Dne 4. a 5. dubna se na naší škole konal zápis do prvních tříd. Celkem se
přihlásilo 96 dětí, ale bylo přijato 83 (7 dětí má odklad školní docházky).
Zápis probíhal tak jako minulý rok v prvním patře. Já tam byla za časopis
Tornádo a dělala rozhovory s dětmi. Přesněji jsem oslovila 22 dětí a
zeptala se na několik otázek.
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Áďa

Gutovská rada
V úterý 2. 5. proběhne hlasování o adopci zvířete ze zoo. Na výběr
budeme mít hned několik druhů exotických zvířat:
1. ropušník velký
- vypadá jako zmenšenina dinosaura Triceratopse
2. zejozob africký
- jeho charakteristický znak je
zvláštně tvarovaný zobák
3. zoborožec bělovlasatý
- vyskytuje se v hustých pralesech
Afriky
4. dikdik kirkův
- je to malá antilopa obývající
křovinaté oblasti Afriky
5. orlície bornejská
- patří k největším sladkovodním
želvám na světě a je zařazená jako ohrožený druh
Dne 31. 3. proběhl Den české trikolory. Jak jistě všichni víte, úkolem bylo
obléci se do modro-červeno-bílé a den si co nejvíce užít.
Na prvních čtyřech místech
se umístili:
1. Jakub Kněžourek
4. B
2. Nicole Zvěřinová
7. A
3. pi. uč. Gruberová
4. pi. uč. Shifflerová

Týna a Niki

Školní kolo recitační a pěvecké
soutěže
11. dubna se na ZŠ Gutova konalo školní kolo recitační a pěvecké
soutěže, která byla na druhém stupni rozdělena do dvou kategorií. V té
první recitovali a zpívali žáci 6. a 7. ročníků a ve druhé recitovali žáci 8. a
9. ročníků. V porotě zasedly paní učitelky: Pavla Drážná, Marie
Jandásková a Anna Pašková.
Všichni soutěžící se moc snažili, na některých byla patrná nervozita a
tréma, ale celková atmosféra byla přátelská a porota velice milá. Všem
zúčastněným patří poděkování a gratulujeme vítězům.
Výsledky recitační a pěvecké soutěže:
Recitace – kategorie 6. a 7. ročníků
1. Viktorie Paprčková (6.B)
2. Olivie Adamsová (6.B)
3. Nicole Zvěřinová (7.A)
Petr Zinke (7.B)
Recitace – kategorie 8. a 9. ročníků
1. Barbora Linhartová (8.B)
2. Magdalena Šmídová (8.B)
3. Eliška Klimešová (9.A.)

Zpěv – kategorie 6.a 7. ročníků
1. Michaela Šálková
Žáci, kteří se umístili na prvních místech, postoupili do dalšího kola,
o kterém vás budeme informovat.
Nicole Niki

Sběr duben 2017 - výsledky
Třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
9.C
Kg
celkem

19.4.2017 20.4.2017 21.4.2017 24.4.2017
44
100
5
9
13
345
9
0
8
92
4
22
57
151
0
18
91,5
32,5
37
15
367
86
65,5
0
33
20
0
0
10
49
18
16,5
13
0
12
0
50
25
83
8
242
60
57,5
0
173,5
227,5
55
59
37
4
0
0
0
14
49
16,5
31
47
5
0
0
11
31
6
0
24,5
15
64
24
69
136
49
0
52
20
45
11
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
112
0
0
0
25
16
0
0
39
16
1205,00

1440,50

778,00

360,00

25.4.2017
5
5
22
7
5
72
0
0
0
11
0
19
6,5
0
0
0
0
87
5
0
0
0
0
15
8

Součet
163
372
148
233
181
590,5
53
93,5
25
177
359,5
534
47,5
79,5
83
48
103,5
365
122
16
0
0
138
56
63

267,50

4051,00
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1.stupeň
2.C (590,5kg)
4.C (534kg)
1.B (372kg)

2.stupeň
6.C (365kg)
9.A (138kg)
7.A (122kg)
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J. Stejskal

Přijímací zkoušky 9. tříd
Ve dnech 12. a 19. 4. se konaly přijímací zkoušky na střední školy. My,
deváťáci, je už máme za sebou. Výsledky se dozvíme až 2. května, takže
nemůžeme říct, jak úspěšně jsme je složili. Každopádně můžeme našim
osmákům říci, co tam bylo a jak to vlastně vůbec probíhalo.
Nejdříve jsme samozřejmě ráno vstali. Dorazili jsme do dané školy, tam
nás poslali do tříd a čekali jsme. Když konečně nadešel náš čas, profesoři
si nás volali podle abecedy a my si chodili pro záznamové archy. Pak
profesor rozdal testovací sešity, ve kterých bylo zadání, a mohli jsme začít.
Po testu z matematiky následovala pauza a po ní se stejným způsobem
psal test z českého jazyka. Poté jsme mohli domů. Stejně to probíhalo i
na druhý termín, takže myslím, že osmáci se nemusí bát, co se bude dít.
Jen napíšete test a hurá domů.
Jenže ne každý deváťák to tak asi bral. Když jsme
před testem vešli do třídy, vládlo tam hrobové
ticho a každý se bál byť jen pozdravit. To bylo
trochu znervózňující, ale je to pochopitelné.
Jinak jak shrnout, co v testech bylo?
V matematice bylo 16 úloh. Nějaké jednoduché
rovnice a úprava zlomků. Myslím, že to moc
problémů lidem nedělalo. Horší pak byly slovní
úlohy, kterých tam také bylo dost, no a nakonec se tam objevila i
geometrie.
V češtině bylo to, co se dá najít kdekoliv v přípravných testech (úloh bylo
30). Porozumění textu (výchozí text, pod ním otázky, zda je taková či
maková věta správně podle textu), pak seřazení textu (rozházené úryvky
vět, které musel žák seřadit), pak už tam bylo jen určování vět vedlejších
a hledání chyb (pravopisných či interpunkčních) ve větách.
Většina lidí si myslela, že čeština byla jednodušší než matematika. Záleží
na úhlu pohledu, co vám více jde. Ale máme pro vás osmáky jednu radu.
Stačí, když se teď budete trošku snažit a učit se a příští rok se dostanete
na vybranou školu mrknutím oka. Jen se teď neflákat, zabrat a při testu
být v klidu. 
Lucka, te

Přijímací zkoušky sedmých tříd
Tento rok na gymnáziích probíhaly zkoušky připravené společností
Cermat.
Didaktický test z českého jazyka byl celkem jednoduchý a ve většině testu
se
pracovalo
s několika
„výchozími texty“. Některé texty
byly
srozumitelné,
některé
vyžadovaly větší pozornost. Čas
na zadanou práci byl 60 minut.
Naopak test z matematiky nebyl
místy vůbec srozumitelný, ale to
je možná jenom můj subjektivní
pocit a pocit dalších mých kamarádů. Možná jediným problémem byl počet
úloh v poměru s časem. Ten byl 70 minut na test.
Školy mohly žákům přidat i další vlastní testy a to většinou VŠEOBECNÉ
STUDIJNÍ PŘEPOKLADY anebo test z ANGLICKÉHO JAZYKA.
Zde máte něco málo o Cermatu:
Didaktický test - obecně představuje zkoušku, jejíž podmínky
jsou pro všechny testované jedince shodné a výsledky mají
číselný charakter. Didaktický test je zvláštním druhem testu v
oblasti ověřování výsledků vzdělávacího procesu.
28. dubna 2017 obdrží školy výsledky testů všech uchazečů a následně
do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na základě dosažených
výsledků pořadí uchazečů.
Držím palce všem, kdo se zkoušek zúčastnil, ať se dostanete na školu,
kterou si přejete. Pro ty, kteří se nedostanou, může být útěchou to, že si
vyzkoušeli testy psané pod určitým stresem a jsou připraveni na další testy
v budoucnu.
Štroby

Divadelní představení Maryša
Dne 3. 4. Vyrazili žáci naší školy na divadelní
představení jménem Maryša. Hra se konala
v divadle Radka Brzobohatého. Tady máte
shrnutý děj:
Maryša, dcera Lízala, miluje chudého Francka.
Rodiče jí ale nechtějí dovolit, aby s ním byla.
Chtějí, aby si vzala bohatého vdovce Vávru.
Když Francek odejde na vojnu, rodiče sňatek
domluví. Ze začátku se Maryša vzpírá, prosí
rodiče, ptá se babičky, co dělat, ale nakonec si
Vávru bere. Mezi Vávrou a Lízalem probíhají
spory o věno. Lízal vidí, že udělal chybu, že se
jeho dcera trápí a že jí Vávra ubližuje. Lituje
svého rozhodnutí a chce, aby se Maryša vrátila domů. Ta o to však již
nestojí. Po dvou letech se Francek vrací z vojny a chce být s Maryšou.
Veřejně za ní chodí a
přemlouvá ji, aby s ním
utekla
do Brna. Ona je ale
svázána společenskými a
náboženskými
konvencemi, a tak odmítá.
Když
Vávra zjistí, že Francek
chodí
za jeho ženou, vyhrožuje
mu a
vytáhne na něj zbraň. Na
to už
se ale Maryša nemůže
dále
dívat a rozhodne se, že
Vávru
otráví. Dala mu do kávy
jed. Maryša se ke svému činu přiznává.
ctenari.blog.cz/1304/marysa-alois-avilem-mrstikove

Představení se dětem převážně líbilo, i když se našli jedinci, kterým ne.
Myslím, že herci předvedli skvělý výkon a že se jim hra moc povedla.
Obecenstvo na konci nadšeně tleskalo a herci se šťastně usmívali.
Lucka, te

Hra „Kouzelná zahrada“
V divadle Gong se dne 28. února 2017 hrálo pro první a druhý stupeň
základních škol představení Kouzelná zahrada. V této hře vystupoval jako
herec i Sebastien Lepier ze IV. C z naší školy. V tomto divadle se
představení dají sledovat z přízemí nebo z balkonu. Hra trvala asi 2
hodiny.
Děj se odehrává nejprve v zahradě, kde princezna potká starou babičku
(čarodějnici), od které se dozví, že princ, kterého si má vzít za muže, ji
nemá rád. Ona jí uvěří. Poté ji unese zlý čaroděj na svůj hrad, kde ji
uvězní, dokud princezna nesvolí ke svatbě s ním. Princezna si jako svůj
svatební dar přeje drahokam, který nosí čaroděj stále na krku, v němž se
skrývá celá jeho moc. Když drahokam dostane, upustí jej na zem,
drahokam se rozbije, a tím kouzlo pomine, princezna je vysvobozena a
čaroděj mrtev. Poté si pro princeznu přijede princ a vezme si ji za ženu.
Na vystoupení se podíleli dospělí herci, ale i menší školáci.
Mně osobně se představení velmi líbilo.

Tonda

Den dobré nálady
Nepatříme zrovna
k národu, který má
vlastenectví
pod
kůží. K projevům
vřelého
vlastenectví
nás
většinou
vybudí
mezinárodní
úspěchy českých
sportovců.
Hrdě
hledíme
na
stoupající českou
vlajku s pravicí na
srdci a zpíváme českou hymnu. Ale vlastenectví bychom si neměli
připomínat pouze při sportovních kláních.
31. 3. byl ve škole vyhlášen Den dobré nálady v barvách české trikolóry,
tedy v barvách červená, modrá, bílá. Žáci všech ročníků společně se
svými učiteli a dalšími zaměstnanci školy se na tuto akci pečlivě
připravovali. Některé třídy byly vyzdobeny vlaječkami, mávátky, řetězy
atd..
V 7:40 se škola začala plnit žáky oblečenými do již zmíněných tří barev.
Po druhé vyučovací hodině proběhlo společné focení. Během 20min se
celá škola shromáždila v amfiteátru. Role fotografa se ujal pan učitel
Vojtěch Sýkora společně se zástupcem II. stupně Martinem Chocenským.
Doufám, že jsme si tímto dnem položili dobrý základ k uvědomění hodnot
a důležitosti našeho vlastenectví.
Nicole Niki

Den skautů a skautek
Mezinárodní den skautů a skautek připadl na 24. dubna, neboť má svátek
patron všech skautů a skautek – svatý Jiří. Tohoto patrona vybral
zakladatel skautingu, Angličan sir Robert Baden – Powell, a to proto, že
svatý Jiří je symbolem vítězství dobra nad zlem a obrany hodnot jako jsou
pravda, čestnost, statečnost.
Sv. Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z
Anatolie, dnešního Turecka, který byl uctíván jako mučedník.
Východní církve jej označují jako arcimučedníka. Je jedním ze čtrnácti
svatých pomocníků. Je zvěčněn v „legendě o sv. Jiřím a draku“, kde je
vylíčen jako drakobijce.
Příběh o sv. Jiří a drakovi je východního původu; do našich končin byl
přinesen křižáky a upraven do romantické podoby. Nejstarší verze tohoto
námětu pochází z počátku jedenáctého století z Kapadokie.
Plně rozvinutá západní verze legendy vypráví, jak si u pramene
zásobujícího město Kyrény v Libyi, nebo město Lýdii, postavil hnízdo drak.
Obyvatelé museli každý den kvůli vodě na chvíli vylákat draka z hnízda.
Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem. Když los padl na
královskou dceru, zoufalý král marně prosil o milost. Princezna byla
předložena drakovi. V pravou chvíli se objevil sv. Jiří zrovna kolem
projíždějící, postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční
občané se zřekli pohanství a přijali křesťanství.

Míša

Nové knihy
Všechny knihy s výjimkou poslední jsou z naší školní knihovny.
Strašidelná knihovna
Kaz není obyčejný kluk, je to duch. Procházet
zdí mu moc nejde, ale protáhnout se klíčovou
dírkou zvládá skvěle.
Jednoho dne přijde silný vítr a odvane Kaze
pryč od jeho rodiny. Zanese ho do vzdálené
knihovny, kde potká Klárku – holčičku, která ho
jako jediná vidí! Klárka se chce stát detektivem,
a tak Kazovi slíbí, že mu s pátráním po rodičích
pomůže. Stopa, po které se vydají, je přímo v
knihovně. Před pár dny se totiž v jedné z
místností začalo ozývat strašidelné kvílení,
které děsí návštěvníky. Že by to byl někdo z
Kazovy rodiny?
Trosečník v čase
Jonáš a jeho kamarád Karlos od malička věděli,
že jsou adoptovaní. Nikdy po svých rodičích
nepátrali a nepřišlo jim to zajímavé. Jednoho
dne oba dostanou podivný dopis, ve kterém
stojí: Měj se na pozoru, jdou si pro tebe! A
následují další stejně zlověstné anonymy. Při
pátrání po identitě tajemného pisatele kluci
narazí na podivné muže, kteří dokážou na povel
zmizet. A také na agenty FBI. Jsou jim v patách
a očividně se snaží zabránit tomu, aby odhalili
šokující skutečnost: před třinácti lety se objevilo
letadlo, jehož jedinou posádku tvořilo třicet šest
nemluvňat. Nikdo ho neviděl přistávat, neví se,
odkud přiletělo, ani kdo ho pilotoval.

Smrt a jiné vrcholy mého života
Hlavní hrdina Martin není právě nadšený, když u
postele své umírající babičky potká ztělesněnou
Smrt. Ta si přišla pro duši staré dámy a raduje se, že
ji konečně někdo vidí a slyší. Jedním si je jistá: jim
dvěma s Martinem je předurčeno, aby se stali
nejlepšími přáteli. Tenhle kluk je opravdu milý
človíček. A mimochodem, nikdo vám s jistotou
nezaručí, že se nedá umřít na nudu nebo na zlomené
srdce…Martin si časem zvykne, že se Smrt vynoří
vždycky ve chvíli, kdy se mu to nejméně hodí. Když
však potká ženu, o níž tuší, že je to ta pravá, musí si
položit rozhodující otázku: Má vůbec smysl žít,
milovat a toužit po štěstí, když stejně všechno skončí smrtí?
Tahle knížka byla asi nejlepší, co jsem za poslední dobu četla, a tak jsem
si řekla, že bych sem mohla napsat i pár plusů a mínusů, jestli se tedy
nějaké najdou.
+knížka je pro holky i kluky
+není to žádná ohromná kniha, má okolo 250 stran
+hrozně se mi líbilo, jak autor popsal duše umírajících jako motýlky
+knížka byla hrozně příjemná oddychová četba, u které se upřímně
zasmějete, takže jako odpočinek po písemkách to můžu jenom doporučit
-jediné, co se mi na knížce zčásti nelíbilo, byl konec…ale ten vám tu
prozrazovat nebudu, radši si knížku přečtěte sami
Kouzelné pověsti Pražské
Říká se, že kdysi dávno, v pohádkách, žili
skřítkové, permoníci, víly, čerti, vodníci a
kdovíjaká
další
havěť.
Pojďte se s námi projít Prahou a vyprávět si o
jejich
pověstech
Napsalo se o nich hodně, ale málo se ví, že v
podzemním labyrintu pod Prahou se to kdysi
pohádkovými skřítky jenom hemžilo.

Niki

Nové filmy
Mimi Šéf
Seznamte se s hodně zvláštním batoletem. Nosí
elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým hlasem
a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný
agent. Toho si všimne jeho starší bratr Tim, který z
jeho příchodu do rodiny zrovna velkou radost
nemá. Doteď byl jedináčkem, který měl veškerou
rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo.
Navíc se zdá, že rodiče si ničeho podivného na
novém přírůstku nevšímají. A tak se Tim snaží
novému sourozenci podívat na zoubek.
Premiéra: 20.4.

Piráti z Karibiku
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou
nemilosrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář
bandě smrtících pirátských duchů pod vedením
strašlivého kapitána Salazara, kterým se podařilo
uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou
touhou je připravit o život každého piráta - a
zejména Jacka. Jackovou jedinou nadějí na přežití
je bájný Poseidonův trojzubec, ale pokud má mít
šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci
Carinu
Smythovou,
geniální
a
krásnou
astronomku, a Henryho, tvrdohlavého mladého
námořníka a člena královského námořnictva.
Premiéra: 25.5.

Pád
Lucy je poslána do internátní školy pro
problémové mladistvé hned poté, co je
obviněna ze žhářství, během něhož zemřel
mladý chlapec. Ve škole plné zvláštních
spolužáků potkává záhadného a odtažitého
Daniela, který s ní ale nechce mít nic
společného a až podezřele se jí vyhýbá. Lucy
se snaží zjistit jeho tajemství stůj co stůj. Nejen,
že jí Daniel silně přitahuje, ale přijde jí na něm i
něco velmi povědomého. Jako by ho snad
znala tisíce let.

Vetřelec
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve
svém kultovní sérii Vetřelec. Vetřelec:
Covenant je novou kapitolou, ve které posádka
vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou
planetu na druhé straně galaxie, která se zdá
být neobjeveným rájem. Ve skutečnosti ale
skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů
posádky nedokázal představit.
Premiéra: 18.5.

Niki

Velikonoce
Jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou
zmrtvýchvstání. Je zde několik symbolů, které jsou s tímto svátkem
spojené.
Beránek: Obrazně podle křesťanské
víry znázorňuje Ježíše Krista,
obětovaného za spásu světa.
Kříž: Protože Kristus byl odsouzen k
smrti ukřižováním.
Vajíčko: Symbol nového života,
neboť samo zárodek života obsahuje.
Kočičky: Symbolizují palmové ratolesti,
kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista.
Křen: Jako hřebíky a utrpení Krista.
Mléko
s medem:
dvojjedinost Krista.

Symbolizuje

Velikonoční tradice
Řehtání - od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a
nahrazovali zvony, které odletěly do Říma. Chodili tak, aby obešli celou
vesnici a u každého křížku se modlili. V pátek v podvečer obešli ves dům
od domu, kde vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost - sušené švestky,
křížaly či drobné mince. Nejstarší z
chlapců se nazýval kaprál. V
některých
oblastech
měli
slaměného Jidáše. V Česku je
prastarou tradicí hodování a
pomlázka. Na Velikonoční pondělí
ráno muži a chlapci chodí po
domácnostech svých známých a
šlehají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového
proutí.
„Hody,
hody

doprovody, dejte vejce
malovaný,
malovaný,

nedáte-li
dejte aspoň

bílý, slepička vám snese
jiný…” Tak zní říkanka ke
koledování. Pověst praví, že
dívky mají být na Velikonoce
vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou
pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže a chlapce kbelíky
studené vody. 

SLAVÍ LIDÉ VELIKONOCE
90

Slaví lidé Velikonoce

80
70
60
50
40

85

30
20
10

15

0
Ano

Ne

Štika

Pálení čarodějnic
Páleníé jako Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo
Beltin
se
odehrává
v noci
z 30.
dubna
na 1. květen.
Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní jarní svátek,
rozšířený o tomto datu zejména v Evropě. Tuto noc se lidé scházeli a
scházejí u zapálených ohňů, z pozemků
vyčištěných pro příští obdělávání pálí staré
klestí, a slaví příchod jara. Na některých
místech se staví májka. Tyto zvyky poházejí
ze zvyků pohanských, církevních a s nimi
souvisejícími pověr.
Pohanský slovanský svátek vyhánění
smrtky neboli jménem Morany, jež má připadat na Smrtnou neděli před
Velikonocemi, nebo na masopustní slavnost, se v posledních desetiletích
také spojuje s pálením čarodějnic. Hadrová smrtka vycpaná slámou jako
panák na kůlu se nosí v průvodu a nakonec vhodí do řeky nebo spálí v
ohni.
Svátek svatých apoštolů Filipa a Jakuba,
připadá rovněž na 1. května, a byl tudíž pro
křesťany krycím datem lidového kultu.
Noc z 30. dubna na 1. května byla
pokládána za magickou. Svátek se
původně pravděpodobně slavil o úplňku,
jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se
přesně mezi jarní rovnodenností a letním
slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se
čarodějnice na prokletém místě (například na popravišti) slétají na
čarodějnický sabat. Tato noc byla jedním z největších pohanských svátků.
Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují,
ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového
zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.
Štroby

