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SLOVO ÚVODEM
Dovolte mi, abych se představil. Jsem TORNÁDO, váš nový školní časopis a budu se snažit
zpříjemnit vám nudu všedních dnů ve škole a snad i mimo ni. S celou redakční radou jsme si
pro vás připravili spoustu zajímavostí, rad i zábavy. Také se budu snažit vám připomenout, co
jste ve škole zažili, co se vám líbilo, co ušlo a co nestálo za nic.
Teď už ale zpět k představování.
Letos se vám dostanou do rukou 4 vydání (doufám, že to redakce stihne) a každé bude
obsahovat několik zajímavých rubrik:
- Slovo úvodem (pár slov, aby si je přečetli i notoričtí nečtenáři třeba jenom proto, aby
věděli, o co přicházejí)
- Co se událo (vaše příspěvky, postřehy a zážitky)
- Víte, že…? (zajímavosti, rekordy, kuriozity, možná něco užitečného do úkolů)
- Hvězda naší školy (abyste věděli, koho mezi sebou máte, co kdo dokázal, v čem je
dobrý)
- Anglické okénko (žádná mluvnice, trochu slangu a něčeho, co se bude hodit na net)
- Zábava, vtipy (to snad není třeba vysvětlovat)
- Něco pro skřítky (ať se pobaví i ti nejmenší)
- Komiks
Ostatní rubriky jako Práce našich žáků nebo Okénko přání a připomínek už budou záležet na
vás.
A proto jsme zřídili i e-mailovou adresu tornado@zskrasnepole.cz – na které čekáme vaše
nápady, připomínky, prostě cokoliv, s čím se chcete podělit se svými spolužáky.
No, myslím si, že to na úvod stačí. Jenom bych chtěl všem, kteří navštěvují redakční kroužek,
popřát hodně elánu, tvořivých nápadů a energie.

TORNÁDO 1/2012

Váš nový časopis TORNÁDO a vedoucí redakčního kroužku Kateřina Pelíšková
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Dne 3. září 2012 se nesmazatelně zapíše do pamětí 37 dětí, které poprvé překročily práh naší
školy, skončil čas školkový, spaní po obědě a začalo učení. První den byli naši prvňáčci
pasovaní na školáky a určitě na to budou dlouho vzpomínat. Někteří se báli, někteří se těšili.
Zeptali jsme se jich na pár otázek a tady jsou jejich odpovědi.

V první A odpovídali Míša a Jonáš.
1. Co se ti líbí na naší škole??
Míša: Tělocvik.
Jonáš: Kamarádi a paní učitelka.
2. Jaký předmět máš nejradši??
Míša: Výtvarná výchova. Jonáš: Matematika.
3. Co se ti nejvíc chutnalo ve školní jídelně??
Míša: Řízek s kaší.
Jonáš: Řízek a brambory.
4. Co se vám nejvíc líbí na vaší paní učitelce??
Míša: Jak dobře učí.
Jonáš: Všechno.
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5. Co bys změnil/a na vaší paní učitelce??
Míša: Všechno se mi líbí. Jonáš: Nic, je to super paní učitelka.
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V 1. B odpovídali Barča a Matěj.
1. Co se ti líbí na naší škole?
Barča : Celá škola.
Matěj: Interaktivní tabule.
2. Jaký předmět máš rád/a?
Barča: JČ-živá abeceda.
Matěj: VV a TV.
3. Co ti nejvíc chutnalo ve školní jídelně?
Barča: Kaše a řízek.
Matěj: Svíčková.
4. Je na vás paní učitelka hodná?
Barča: Ano.
Matěj: Ano.
5. Co se vám líbí na vaší paní učitelce?
Barča: Pruhovaný svetr.
Matěj: Černé vlasy.
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6. Co byste změnili na naší škole?
Barča: Barevné zdi.
Matěj: Barevné zdi.
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Dravci
Ve středu 19. září k nám přijeli
dravci z Lednice. Akce byla docela dobrá, i když někdo program už několikrát
viděl. Konala se na velkém hřišti. Sokolníci měli hodně dravců, asi tak 20 možná víc. Sup a orel měli rozpětí křídel větší než rozpětí rukou dospělého
člověka. Měli s sebou jeden zvláštní druh dravce, který uměl létat, ale jeho druh
je lenivý, takže jenom
chodí a běhá. Dozvěděli
jsme se, že sova ve dne
létat může a taky ve dne
vidí, ale nelétá, protože by
jí ostatní ptáci ohrožovali
nebo zabili. Viděli jsme i
orla, který nám pěkně
zakroužil nad hřištěm, a
supa, který nás vyděsil.
Několik našich žáků
vyhrálo soutěže a mohli si
vyzkoušet, jaké to je být sokolníkem. Byli to Mojmír Kolibáč, Matěj Černý a
Marie Paličková. Maruška si za odměnu mohla vypustit sama z ruky sokola,
který se rozhodl, že se k ní hned tak nevrátí a tohle nám napsala:

„…Poté se nás pán ptal na otázky o těchto dravcích a za správné odpovědi
jsme dostávali skromné, ale velice pěkné odměny. Naše třída se umístila
nejlépe, já měla to štěstí, že jsem vyhrála hlavní cenu. Jako odměnu jsem
dostala přílet a odlet sokola z mé ruky. Opravdu jsem se bála, ale velmi se mi to
líbilo…“
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Marie Paličková
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A tohle nám napsal Matěj Černý:
Matěj Černý
„…Vyzkoušel jsem si roli sokolníka a zavolal jsem si supa Pačese na rukavici,
ve které jsem měl kus masa. Byl to pro mě skvělý zážitek…“

A taky jsme se zeptali Mojmíra Kolibáče:

TORNÁDO 1/2012

Jakého dravce jsi pouštěl?
Mojmír: Pouštěl jsem sokola. Byl velký a těžký.
Bavilo tě to?
Mojmír: Ano, byla to legrace.
Je to dobré vypustit dravce?
Mojmír: Je to dobré, ale hodně se bojíš.
Bál ses?
Mojmír: Hodně, celý jsem se třepal.
Chtěl by sis to zopakovat?
Mojmír: No nebylo by to špatné.
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KNIHOVNA
Dne 21. Září 5. třída navštívila knihovnu v Krásném Poli. Nová knihovna je
velice pěkná, jsou tam nové
zajímavé knihy, hezké soutěže o
ceny, je tam také playstation a dva
počítače.
Součástí návštěvy byl i zajímavý
program se slepeckým psem
Pedrem. Pedro spolu se svým
pánem nám ukázali, co správně
vychovaný slepecký pes musí
ovládat a umět. Taky jsme se
dozvěděli, kolik stojí speciální výcvik pro vodící psy. Protože je Pedrův pán
slepý, zajímalo nás, jak třeba ví, kolik je hodin, jak
si čte na počítači zprávy, za jak dlouho zprávu napíše. Moc nás to bavilo a

Otevírací doba:
pondělí :
10.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
středa:
13.00 - 18.00
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těšíme se na další besedu.
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Nová knihovna
Zpovídali jsme: knihovnici, paní Renatu Sommerovou
Jak se vám líbí v nové knihovně?
Líbí, knihovna je větší a prostornější- pro děti není prostor
stísněný. A samozřejmě je tu mnoho nového vybavení.
Jaké má výhody oproti staré?
Více prostoru, kromě internetu přibyl i Playstation 3. Kartičky
jsou taky elektronické.
Změnila se nějak otevírací doba?
Zvýšila- nyní je 2 dny v týdnu do 18:00, takže se prakticky
zdvojnásobila.
Co byste ještě zlepšila?
Chtělo by to více nových knih.
Chystáte v nejbližší době nějaké akce?
Ano, 31.10. bude výtvarná dílna, v listopadu soutěžní otázky a
5.12. každoroční bingo.
Baví vás práce v této knihovně?
Ano, baví mě více než v té staré.
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Děkujeme za rozhovor. 
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Zážitek z adapťáku
Dne 17.9. – 21.9.2012, Koryčany
Na adapťáku jsme se měli dobře. Já a kluci (Šimon, Štěpán, Matěj F.) jsme bydleli na pokoji Kolbiště
XIII.
Po budíčku jsme šli na snídani, pak jsme všichni hráli nějaké hry. Jezdili jsme na koních, práskali
bičem, házeli nožem a tomahavkem. Vždy před večerkou jsme hráli karetní hry, jako třeba Bang. Ve
čtvrtek jsme byli v aquaparku v Uherském Hradišti, po návratu jsme měli orientační běh, já jsem běžel
se Šimonem. Skončili jsme na 3. místě. Večer byla stezka odvahy. Nebylo to tak strašidelné, aspoň pro
mě ne. Taky jsme jezdili na koních, můj kůň se jmenoval Gracie. Několikrát jsme byli na náměstí, bylo
to tam dobré.
Matěj Šustek, žák 6. třídy

Dne 17.9.2012 jsme se vydali s naší třídou na týdenní pobyt do Koryčan. Jeli jsme vlakem, byla to
sranda. První den jsme se seznamovali s novým prostředím, učili jsme se házet sekyrou a nožem.
V úterý jsme šli do stájí a na hrad Cimburk. Ve středu jsme jezdili na koních, pak jsme hráli hry. Večer
jsme opékali špekáčky. Ve čtvrtek jsme jeli do aquaparku. Po návratu jsme běželi orientační běh a
také jsme měli stezku odvahy. Někteří měli velký strach. Poslední den jsme měli soutěže, já jsem byla
u koní. A pak už jsme jeli domů. Nasedli jsme na vlak, museli jsme přestupovat. No byl to prostě
krásný týden.
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Tereza Tomíčková, žákyně 6. třídy
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PROJEKT EDISON
Dne 26. a 27. září navštívili naší školu cizinci z šesti různých zemí, a to dívky
z Columbie, Maďarska a Ruska a chlapci z Turecka, Egypta a Indie. Byli to
studenti vysokých škol, se kterými jsme hovořili o svých zemích, kultuře a
tradicích. První den nám představili svou vlast a druhý den nám představili své
tradice (tance a hry) a my jsme pro ně připravili něco o Česku. Všichni byli moc
příjemní.

Moc jsme si tyto dva dny plné zábavy a angličtiny užili.
Advait z Indie
Omar z Egypta

Diana z Ruska
Maria z
Kolumbie

Anil z Turecka

Miklíková, Franecová a Homolová
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Andrea z
Maďarska
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Hvězda z naší školy
Naše hvězda školy je Alexa Marková. Chodí do 4. třídy a tančí latinsko-americké tance. Míša
Plačková a Míša Kotalová se jí zeptaly:

1. Od kolika let tančíš a jak ses k tančení dostala?
„Tančím 5 let, jednou jsem se šla podívat a začalo se mi to líbit.“
2. Tančíš v páru?
„Ano tančím v páru.“
3. Jakých soutěží ses zúčastnila?
„Byla jsem v Kroměříži, Hradišti, Brně a na mnoha dalších soutěžích.“
4. Kolik máš pohárů a medailí?
„Mám 8 medailí a 6 pohárů.“
5. Které medaile si nejvíc ceníš?
„Není to zrovna medaile, čeho si nejvíce cením, ale nejúžasnější bylo, když jsme letos
postoupili na mistrovství ČR.“
6. Co tě letos čeká?
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„Čeká mě hodně soutěží a doufám i mnoho výher.“
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ANGLICKÉ OKÉNKO
Dnes bychom zběžně nahlédli do světa zkratek, které tak moc neznáte, ale když
se pohybujete na různých stránkách, mohli byste se s nimi setkat – zvláště pak
ti pařmeni na WOW, CS a podobně. Takže pozor, začínáme:
143 – I love you (asi není třeba překlad, že?)
2day, 2nite – today, tonight (stále zvládáme bez překladu)
AAA – any advice appreciated - hodí se jakákoliv pomoc
B4N – Bye for now (zase bez překladu jasné, ne?)
CU – see you (to ví i třeťák)
DWB – don’t write back - nepiš zpátky
EMSG – e-mail message - zpráva na e-mailu
FAQ – frequently asked question (s) – často kladené otázky
GJ – good job – dobrá práce
HMP – help me please – pomoz mi prosím
IBB – I’ll be back – vrátím se
J4F – just for fun –pro zábavu
K – okay, kiss – OK, pusa
L8R – later – později
N1 – nice one - dobře
OJ – only joking – dělám si srandu
PAW – parents are watching – rodiče se dívají
RUMF – are you male or female? – jsi kluk nebo holka?
S/O – someone - někdo
TBYB – try before you buy – vyzkoušej, než to koupíš
UW – you’re welcome – není zač
VGI – very good idea – dost dobrý nápad
WTTC – welcome to the club – vítej v klubu

The computer was DOA. (dead on arrival) -Ten PC už přišel rozbitý.
It‘s just what the doctor ordered.-To je to pravé ořechové.
Can we have a doggy bag.-Můžete nám zbytek zabalit?
He’s a chatterbox.-Je hrozně ukecaný.
Let’s shake a leg.- Pohni kostrou !

TORNÁDO 1/2012

A teď něco málo z anglického slangu. Nečekejte ovšem ty nejtvrdší nadávky,
ono jich stejně moc není a navíc je většina z vás určitě dobře zná. Spíš se
zkusíme zaměřit na běžná slova, která podle použití zásadně mění svůj význam.
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EMOTIKONY
Pod tímto názvem si nejspíš představíte, že to je nějaký vědecký pojem,
ale ve skutečnosti to jsou docela „obyčejní“ Smajlíci. Už je to pár dní, kdy
klasický e-mailový a esemeskový smajlík sfoukl třicet svíček
z narozeninového dortu. Kdo však emotikon vymyslel? To se dodnes
neví. Byl to americký prezident Abraham Lincoln, který Smajlíka použil ve
svém projevu v roce 1862? Nebo ho vymyslel autor plakátu muzikálu Lili
v roce 1953? Nebo snad americký reklamní kreativec Harvey Ball, který chtěl Smajlíka použít
jako tlačítko na telefonu v roce 1963? A nebyl to americký počítačový technik Scott E.
Fahlman, který v roce 1982 navrhl svým kolegům Smajlíka jako odlehčení SMS zprávy? A
nebo to byl docela někdo jiný? Myslím, že tahle otázka zůstane pořád otevřená. Ale dost
z historie… . Tady máte nějaké příklady emotikonů- Smajlíků:
:G Grrr
:-D Řehot
;-) Žert
:,-( Pláč
:‘‘-( Ještě větší pláč
:-P Vyplazený jazyk
:-o Údiv
:-| Neutrální výraz( „Poker face“)
3:) Čertík
:-/ Nespokojený
:-* Polibek
:^) Špičatý nos
:-}| Neutrální smajlík s knírem od mléka
@@@:-) Marge Simpsonová
q:-) Smajlík s čepicí
=g---c:k Žirafa
:-# Vousy/ Pisatel nosí rovnátka
:-{) Knír
##( Vlasy přes obličej
=:-( Pravý punker se nikdy nesměje
YOI Vidlička s nožem a talířem uprostřed

Lucka Homolová
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:-) Úsměv
:-) Hlasitý smích
xD Dusivý řehot
:-( Smutek
:,( Pláč
:‘‘‘-( Maximální pláč
:-PP Dva vyplazené jazyky
:-O Zděšení
o:) Andílek
>:( Naštvání
:-X To jsem neměl říkat
B-) Brýle
*<]:-) Ježíšek
:-°( Paroubek
(_:-(|) Homer Simpson
<:O) Klaun
:-@ Zmatení/ Polibek
:-## Plnovous
##:-) Drdol
=:-) Pisatel je punker
@= Atomový hřib
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Zdroj: Isabelle Bouillot-Jaugeyová, Lidské tělo, Albatros nakladatelství, a.s., Praha 2005

TORNÁDO 1/2012

 Kostra nemá stále stejný počet kostí. Když se narodíme, máme jich všichni 300, u
dospělých jich však nenapočítáme více než 198 – 214Je to proto, že časem některé kosti,
které až dosud při růstu oddělovala chrupavka, srůstají. Někomu srůstá více kostí, jiným
méně.
 Stehenní kost je největší kostí kostry – měří až 50 cm, je také nejodolnější. Tato kost má
tak trochu podobnou strukturu jako železobeton. Ostatně její stavbu okopíroval jeden
inženýr při navrhování opěrné části Eiffelovy věže.
 Za posledních 100 let jsme vyrostli o 15 cm. Kosti nohou se nám prodloužily. Tento vývoj
se vysvětluje dědičností a lepším stravováním.
 Více než 600 svalů nám umožňuje chodit a mluvit, jak se nám zachce.
 Mozek čítá více než 100 000 miliard nervových buněk, stejně jako hvězd v naší galaxii.
Kdybychom za sebou na délku poskládali všechna nervová vlákna mozku, vytvořili
bychom vlákno tak dlouhé, že by 200krát obtočilo Zemi.
 Hrůzou se ti zrychlí tep a zbledneš. Původcem těchto změn je hormon adrenalin. Jeho
úkolem je vyvolat okysličení svalů, které tak budou připraveny k rychlému úniku.
Adrenalin stoupá a pokožka bledne (krev odchází z povrchu těla, aby se v případě zranění
zmírnily její ztráty), zřítelnice se rozšiřují (aby se zlepšilo periferní vidění), zrychluje se
dech (aby se více okysličovala krev a svaly) a srdce prudce bije (aby dodalo svalům více
krve).
 Kdybychom rozvinuli kůži, která pokrývá naše tělo, získali bychom „kobereček“ o velikosti
2 m2. Její tloušťka se pohybuje od 0,5 mm na očních víčkách do 4 mm na chodidlech.
 Za život sníme 50 tun potravin – to je více než 87 000 jídel. A přitom strávíme u stolu
celých 8 let.
 Když ráno vstáváme, měříme o 0,5 – 1,5 cm více než večer, Je to proto, že se nám
v průběhu dne sesedají obratle v páteři.
 Vynásob dvěma svou výšku ve 2 letech (pro chlapce) a v 18 měsících (pro dívky) a získáš
představu o své výšce v dospělosti.
 Nehty tvoří tvrdá látka, keratin, která chrání konce prstů. Vyrostou 0,15 mm za den.
Kdybychom je ale nestříhali, nepřerostly by přes 65 cm, neboť jejich růst se vždy nakonec
zastaví.
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Poznáte česká přísloví?
Určitě všichni znáte česká přísloví, ale co když vám je někdo napíše vědeckou
češtinou. Poznáte je taky?
1. Příznivé životní podmínky, které se z definice vyskytují v jakémkoli bodě
všehomíra, dosahují svého optima v místě, kde jsme hlášeni k trvalému
pobytu.
2. Prostá kompetitivní participace stojí v hierarchii důležitosti výše než
eventuální vítězství.
3. Máš-li v úmyslu iritovat strunatce z podřádu Serpentes, nečiň tak
s obnaženým chodidlem.
4. Domestikovaný příslušník rodu Canis vydávající své symptomatické
akustické signály nezatíná svoji dentici do žádných předmětů.
5. Dochází-li mezi dvěma jedinci k vzájemné inzultaci, pak se u třetího
subjektu dostavuje excitační psychický stav symptomatický kontrakcí
mimického svalstva.

Filmové hlášky
Pro naše první číslo jsme vybrali pár filmových hlášek z českých filmů. Tak,
znalci, pusťte se do toho.

Tak jak jste dopadli? Poznali jste? Správné odpovědi čekejte v příštím čísle.

TORNÁDO 1/2012

1. Ty mlč! Ty máš místo mozku z piva kostku.
2. Povídáš si tady s křeslem, čepice Ti vstává na hlavě, někdo mě tady lochtá
a já jsem tajtrlík? Za prvně nevím, co to je a za druhé mě to uráží.
3. To jsou blechy psí. Ty na člověka nejdou.
4. Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc.
5. Tak kdepak je ten prďola, co tady čepuje pivo?
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„Nechci vás strašit, pane učiteli,“ říká student pedagogovi,“ale tatínek říkal, že jestli nezačnu
nosit lepší známky, dostane někdo pořádnej výprask.“

Maminka: "Jak se Ti líbil první den ve škole?" Dcera: "Co, první? To tam budu muset jít
znovu?"

Ve škole vysvětluje paní učitelka dětem jaký je rozdíl mezi nehodou a neštěstím. Pepíček se
přihlásí a řekne: "Když ztratím žákovskou knížku, je to nehoda, když jí najde tatínek je to
neštěstí."

Modlí se malý Péťa: „Andělíčku můj strážníčku, přenes prosím všechny vitamíny ze zeleniny a
ovoce do bonbónů, hranolků a čokolády."

Přiběhne Jirka k benzinové pumpě a povídá:,,Deset litrů benzinu, ale honem!" ,,Hoří snad?"
,,Jo hoří," říká Jirka, hoří škola, ale dohasíná, potvůrka!"

Děti mají ve škole tvořit věty, kde se objevují slova „jelikož” a „patrně”. Přihlásí se Janička:
„Jelikož je venku zamračeno, patrně bude pršet.” Další děti sypou z rukávu podobně geniální
nápady, až se přihlásí Pepíček: „Babička jde po dvorku a nese si pod paží Timesy.”
„Ale, Pepíčku,” namítne kantorka, „tam není ani jelikož, ani patrně.” „No, to taky není
všechno,” říká Pepíček a dodá: „Jelikož neumí ani slovo anglicky, patrně se jde vyprázdnit.”

Chlapec se vrátí domů s vysvědčením, odshora dolů samé pětky. "Tak jakpak nám to hodláš
vysvětlit?," ptá se maminka. "No nejsem si úplně jist, váhám mezi dědičností a rodinným
prostředím."
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A teď něco pro ty, kteří rádi luští
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ZE ŽIVOTA 8. TŘÍDY
Jo, byly dva

Tu bych
chtěl taky.

Pro jaký časopis
nás fotíte? Pro
Playboy nebo
Tornádo?

I´m sexy and I
know it. :D

Luca, dej
mi to
opsat!

Počkej,
udělám
nějakou
pózu.

Tak
určitě…

Vzorná
příprava
na
hodinu
Aj!

Pomoc!

Ty jeden Strýčku
mrňavej !! Vrať
mi moje wafle!!

,,Zlaté děti 8. třídy“

TORNÁDO 1/2012

Mám
novou
bundu.

Nebyl nějaký úkol do ajiny?
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