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SLOVO ÚVODEM
A je to tady zase - jako každý rok. Všichni už máme naklizeno, cukroví hotové, dárečky
připravené, a proto si určitě najdete chvilku na naše vánoční vydání. Celé toto číslo jsme se
s redakční radou rozhodli věnovat zimnímu času, Vánocům a novému roku.
Někteří z vás určitě ocení zajímavosti ze světa, jiným padnou do oka dobroty, které se ve
světě o Vánocích podávají. Nezapomněli jsme ani na to, co se událo během listopadu a
začátkem prosince. Šesťáci se zúčastnili soutěže v ZOO, kde byli mimochodem docela
úspěšní, osmáci a deváťáci navštívili Osvětim. Ale protože naše redakční rada makala na
Vánocích, tak reportáže z těchto akcí jsou na našem školním webu, kdo by měl zájem.
V Tornádu se opět seznámíte s hvězdou z naší školy, na otázky nám tentokrát odpovídali
druháci a dovolili jsme se zeptat i našich vyučujících.
V rubrice zajímavostí jsme našli pár zajímavých dat, která budou pro mnohé z vás
překvapením. Nebude chybět ani anglické okénko zaměřené – jak jinak – na Vánoce, a to na
jednu typickou anglickou záležitost - Crackers. Že vám to nic neříká? Nezoufejte, vše najdete
v našem časopise.
Tak doufáme, že vám zpříjemníme chvilky strávené ve škole a zkrátíme čekání na Ježíška.
Do nového roku chceme popřát všem spoustu školních úspěchů, hlavně deváťákům, kteří se
už teď zajisté nemohou dočkat přijímacích zkoušek. Ať se vám všem daří minimálně stejně
dobře a raději lépe než v roce 2012 a těšíme se opět v novém roce 2013.
A nebojte se, 21.12.2012 konec světa nebude – to si jenom Američani spletli Mayský obětní
stůl s Mayským kalendářem a dokázali tím pobláznit celý svět. - „Ať žije Amerika!“

TORNÁDO 2/2012

A tak jeden aktuální na začátek: Dva Mayové skládají kamenný kalendář a ten jeden říká:
„Hele, došlo nám kamení.“ Druhý mu odpoví: „To jednou někoho pěkně vyděsí!“
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Vánoční
výstava v domě
zahrádkářů
Někteří hodňousi z prvního
stupně koncem listopadu
navštívili vánoční výstavu
v domě zahrádkářů. K vidění i možnému nákupu byla spousta vánočních ozdob,
drobných dárků a perníků. U vchodu nás překvapil strom složený z malých
větviček jmelí. Byl ozdoben jablky, jedlými kaštany a ořechy. Také jsme viděli
výstavu obrazů naší školky, která byla velmi vydařená. V sále byl krásně
nazdobený vánoční strom, a kdo dostal chuť na něco dobrého, mohl navštívit
malý občerstvovací bufet. Moc se mi tam líbilo, a pokud jste se tam nestihli
podívat, tak nezoufejte, můžete přijít příští rok.
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Dne 30. listopadu jsme jeli na dramatickou výchovu, abychom se naučili, jak se
k sobě slušně chovat. Celým programem nás provázela paní Jitka. Hráli jsme s
ní různé hry, třeba zvídavý kompot, baba lepidlo, upír a hra na poctivost.
Všechny hry byly zábavné, dobře jsme se bavili a už se všichni těšíme na další
den, kdy místo školy půjdeme na dramiku.
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Odpovídala Erička Prášková.
1. „Těšíš se na letošní Vánoce??“
„Ano těším se moc“ 
2. „Co si letos nejvíc přeješ na Vánoce??“
„Zvířátka Petshop.“ 
3. „Pomáháš rodičům nebo sourozencům se strojením stromečku, úklidem,
chystáním stolu?“
„Ano, pomáhám. Zdobíme s bráchou stromeček, pomáhám mamce chystat
stůl.“ 
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4. „Jaké máš ráda cukroví???“
„Perníčky a linecké.“ 
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Hvězda z naší školy!!!!
Hvězdou naší školy je Eliška Švrlanská. 
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1. „Od kdy tančíš a jak ses k tanci dostala??“ „Tančím už od mala, mamka
mě přihlásila do skupiny Katlen.“ 
2. „Tančíš sama nebo ve skupině??“ „Tančím ve skupině, hlavně
vystupujeme.
3. „Kolika soutěží ses zúčastnila??“ „Mnoha soutěží, doma mám asi 15
medailí, nejvíce si cením té z mistrovství ČR, kdy jsme vyhráli.“ 
4. „Jaké tance tančíš??“ „Disco dance, hip hop a street dance.“ 
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Z tvorby našich žáků
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ANGLICKÉ OKÉNKO

Christmas cracker – crack=prasknout, křupnout, cracker=keks, krekr
Patří ke každým britským vánocům, ale znají ho i v Kanadě a Austrálii. Mohlo by se tedy
jednat o jídlo, které křupe. Ale tentokrát jste vedle. Nejde o jídlo a nekřupe, spíše praská.
Když ho uvidíte poprvé, určitě si budete myslet, že jde o nějakou sladkost – balení tomu
hodně nasvědčuje. Kdysi byste nebyli daleko od pravdy. Současný cracker neobsahuje
žádnou sladkost, je to trubička z tvrdého papíru, která je zabalena do vánočního papíru.
Uvnitř můžete najít drobný dárek, papírek s mottem, vtipem nebo hádankou, složenou
jednoduchou papírovou korunu nebo čepici. Co tam ale praská? Pokud zatáhnete za oba
okraje a cracker roztrhnete, ozve se prásknutí. Uvnitř je totiž proužek tvrdého papíru
s kapslí. Roztržením kapsle bouchne a vydá typický práskavý zvuk. Crackery se otevírají o
vánocích u vánočního stolu. Ačkoli je zvládne každý roztrhnout sám, k tradici otevírání patří,
že je vždy trhají dva lidé - každý za jeden konec. Cracker se nikdy nerozlomí uprostřed (tělo je
tvořeno z tvrdého papíru), ale utrhne se buď jeden nebo druhý konec.Ten člověk, kterému
zůstala v ruce větší část, si může ponechat její obsah. V Británii je před Vánoci k sehnání
nepřeberné množství crackers. Většinou se prodávají v krabici po dvanácti kusech, ale
seženete i po deseti nebo šesti. Nejmenší jsou mini crackers určené dětem. Jsou nejlevnější a
obsahují samolepku místo hračky. Pak jsou k dostání běžné crackers, které nesou označení
luxusní. Tímto luxusem je myšlena drobnost, kterou obsahují. K dostání jsou i opravdu
luxusní crackers třeba v obchodním domě Harrods v Londýně, kde můžete najít mini parfém,
miniaturu auta nebo luxusní mini manikúru. Pochopitelně se liší cenou. Krabici s dvanácti
kusy můžete koupit za dvě libry, ale i za několik desítek liber. Nikdy ale nekupujete zajíce
v pytli. Na zadní straně krabice je vyobrazen obsah crackers . A co vy? Nechcete na Vánoce
ochutnat něco z britských tradic? Crackers si můžete objednat na stránce eBay (ale raději až
na příští rok, s ohledem na dobu dodání před vánoci), nebo je můžete pořídit i u nás v
britských obchodních domech Marks and Spencer nebo Debenhams. Christmas crackers si
však také můžete vyrobit sami doma. Na internetu najdete k zakoupení jednotlivé části (obal,
kapsli, papírové čepice i spoustu drobných dárků) a pak už si můžete jen hrát a vytvářet. Na
stránce www.gocrackers.co.uk najdete různé variace a zjistíte, že crackers mohou být i
svatební.
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Blíží se nám Vánoce a nový rok, tak se dnes zaměříme na slovíčka a fráze spojená s tímto
zimním obdobím radosti, dárků a splněných přání. Ráda bych vám přiblížila tradiční součást
britských vánoc, a to Christmas Cracker.
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Zajímavá data
18. 11. 1837 – Narodil se Lewis Edson Waterman - vynálezce moderního plnicího pera a
zakladatel společnosti Waterman pen. Patent na plnicí pero získal v roce 1884. Svůj vynález
začal prodávat za obchodem s doutníky a dával na něj pětiletou záruku. První továrnu otevřel
v roce 1899 v Montrealu v Kanadě. Po jeho smrti převzal podnik jeho synovec Frank D.
Waterman a zvýšil prodej až na 350,000 per za rok. Frank také přejmenoval společnost na
Waterman. S. A.
21. 11. – Světový den pozdravů
Vznikl v roce 1973, kdy se rozpoutala arabsko-izraelská válka a USA uvedly svou armádu do
pohotovosti. Michael McCormack, tehdy student Harvardské university, byl válkou velmi
znepokojený. Přemýšlel, co by mohl každý z nás udělat pro to, aby válku zastavil. A tak přišel
s nápadem Světového dne pozdravů. Věřil, že pokud by lidé všude na světě ukázali svým
vůdcům, že je lepší spolu mluvit nežli bojovat, bylo by možné válkám zabránit. Vycházel z
toho, že první slovo, které si lidé při setkání řeknou, je pozdrav. To platí mezi lidmi na celém
světě. Za více než tři desetiletí existence Světového dne pozdravů jeho myšlenku podpořili
lidé ve 180 zemích světa. Mezi těmi, kteří podpořili ideu Světového dne pozdravů, je i 31
nositelů Nobelovy ceny míru.
18. 11. – Evropský den antibiotik je iniciativa zaměřená na širokou veřejnost a jejím hlavním
cílem je napomoci k zodpovědnému zacházení s antibiotiky a upozornit na rizika spojená s
jejich nevhodným užíváním. Antibiotikum je lék, který usmrcuje některé mikroorganizmy
nebo brání jejich růstu. A něco z historie – již 2500 let př.n.l. používali v Číně k léčbě infekcí
obklady z plesnivého sojového mléka. Stopy antibiotik byly také nalezeny v kosterních
pozůstatcích starověkých Egypťanů a Núbijců. První skutečně účinné objevené antibiotikum
pocházelo z plísně. Za objevitele je považován Alexander Flemming, který svůj objev popsal
ve vědecké literatuře v roce 1929 a sloučeninu nazval Penicilin.
29.11. 1378 – zemřel Karel IV. Jako český král proslul především založením univerzity v Praze,
výstavbou Nového Města pražského, založením Karlštejna a mnoha dalšími počiny. Byl také
zvolen největším Čechem. Není divu, když za jeho vlády sahaly hranice říše od Baltského
moře ke Středozemnímu.
6.12. 1774 – Marie Terezie zavádí povinnou školní docházku pro děti od 6 – 12
let. Panovnice použila větu: „Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 6 - 12 let
do škol posílali.“ Prameny neuvádějí, kolik rodičů ji tehdy poslechlo, ale jisté je, že dnes
poslouchá (nebo dle zákona musí) všichni rodiče (ovšem k velkému zklamání některých
dětí).
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A tady máme fota všech výše zmíněných. Poznáte kdo je kdo?
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Dopis pro

Dopis Ježíškovi

JEŽÍŠKA!!!

Milý Ježíšku!
Vím, že víš, že jsem nebyla tento rok zrovna moc
hodná, ale přesto tě prosím o další dárek k těmto Vánocům. Letos si od tebe
přeji videohru Barbie. Minulý rok jsem si od tebe sice přála to samé, ale přesto
ti moc děkuji za ty krásné punčocháče, kterých už mám doma nejmíň deset a
vůbec v nich nechodím. Ráda bych ti dala taky něco, a proto ti vracím tato
krásná bílá trička, které jsem od tebe dostala loni. Vím, že v nich budeš rád a
pořád chodit. Doufám, že ti padne velikost,
i když jsou asi o dvacet čísel menší. Modlím se, aby ti tento balíček došel spolu
s dopisem včas. Maminka mi sice říkala, že ses zastřelil z těch přání, které ti
všechny děti posílají, ale já stejně věřím, že pořád žiješ a doufám, že mi můj
dárek stihneš přinést!!!
Ráda bych ti něco řekla o mojí sestře Michaele. Tento rok mě velice zlobila! A
proto tě prosím, abys donesl mojí sestře to samé, co mi minulý rok, protože
jsem ji velice záviděla, když dostala XBOX 360 Kinect. Mojí milované mamince
prosím tě dones nějakou moderní kuchařku, jelikož už mi vadí mít každý rok na
Vánoce polosyrové kapří řízky. Moc bych chtěla alespoň na jedny Vánoce
sýrovou pizzu. Mému tatínkovi hlavně nenos motorovou pilu, protože si
opravdu nedovedu představit, že by u mě v pokojíčku byla podle tatínka velice
moderní skříň z 20. století. To je tento rok vše, ale doufám že příští rok toho
bude víc!!!
!!Tvoje Olivka!!
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Katka Kotalová a Eliška Stašová
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Dárky nenosí jen Ježíšek!!!
Vánoční dárky dostávají děti takřka po celé zeměkouli, ale v různých koutech
světa je podle tradice přináší jiná mytologická bytost.
Francie
Oslava vánočních svátků se ve Francii liší region od
regionu. Ale takřka všude ve vánoční nadílce hraje
hlavní roli Pére Noel – Otec Vánoc, který naděluje
malé dárečky 6. prosince, a velké dary nechává o
štědrovečerní noci v dětských botách položených u
krbu. Dospělí si navíc nadělují silvestrovské a
novoroční dary.

Finsko
Severská země je považována za jeden ze dvou domovů
Santa Clause. Podle tradice sídlí v Japonsku, je oděn do
kozlích kůží, létá na saních tažených soby a má jméno
Joulupukki nebo Velký Ukko. Dřív býval popisován
jako vánoční kozel, jeho původ sahá do pohanských
dob.

Itálie
Středomořská země ze světových zvyklostí výrazně vybočuje,
protože zde naděluje dárky žena Befana. Má podobu staré ženy
v černém šálu, která létá na koštěti a přes komín navštěvuje
domy dětí,kterým v předvečer svátku Zjevení Páně (5. ledna)
naděluje dárky a cukroví, těm zlobivým také uhlí.
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Bulharsko
Bulharský Děda Koleda v některých rodinách podle zvyklostí
rozdává dárky hned dvakrát. Poprvé 24. prosince na Štědrý
den a podruhé 6. ledna, kdy začínají pravoslavné vánoce.
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Španělsko
Pyrenejská země se drží tradice. Španělským dětem
přinášejí dary Tři králové, kteří podle Bible donesli dary
Ježíškovi a tak symbolicky zavedli obyčej vánočního
obdarovávání. Podle starých zvyklostí nadělují 5. - 6. ledna.
Na oslavu jejich příchodu se pořádají slavnosti.

Švédsko
Švédským duchem Vánoc je skřítek Jultomten s červenou
čepičkou, který se prý většinu roku schovává někde
v tmavém koutě obydlí a objevuje se na Štědrý den.
Rozdává dárky nebo je ukrývá na zastřených místech domu.
Švédské rodiny mu chystají kaši s mlékem a máslem, aby jim
v novém roce nevyváděl naschvály.

Rusko
Ruský děda Mráz alias Mrazík byl dlouhá desetiletí
vážným sokem Santa Clause, protože ovládl značnou
část Evropy a Asie. V ruské mytologii býval bohem
zimy, ale postupně se jeho úloha smrskla na pouhého
dodavatele vánočních dárků.
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Čína
Vánoce ve více než miliardové Číně se liší kraj od kraje a o
zvycích prostého lidu na vsích toho není příliš známo. Za
symbol Vánoc je považován Dun Che Lao Ren , Vánoční
dědek. Podobně jako mnozí jeho kolegové nosí červené
oblečení s kožešinou a plný pytel dárků, které naděluje dětem
do punčoch. A až na asijské rysy jako by vypadl z oka Santa
Clause.
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Učitelé mají vánoce raději než děti
Zeptali jsme se paní ředitelky, paní učitelky Bílkové, Tiché, Hašové, pana učitele
Ruta, Václavka a paní Práškové.
Těšíte se na vánoce?
Paní ředitelka: Velmi, na každé vánoce se těším.
Paní uč. Bílková i pan uč. Rut: Ano.
Paní uč. Tichá: Těším se strašně moc.
Paní uč. Hašová: Ano i ne.
Pan uč. Václavek: Velmi.
Paní Prášková: Ano, hodně
Myslíte si, že si děti něco zaslouží?
Paní ředitelka: Určitě. Každé dítě si něco zaslouží.
Paní uč. Bílková: No, ty hodné ano.
Paní uč. Tichá a pan uč. Václavek: Určitě.
Paní uč. Hašová: Jo!
Pan uč. Rut: Některé více, některé míň.
Paní Prašková: Určitě. Všechny děti si něco zaslouží.

Jaké byste si dali novoroční předsevzetí?
Pan Prášková: Já si nikdy nedávám novoroční předsevzetí.
Pan uč. Václavek: Nedávám si.

TORNÁDO 2/2012

A co byste si přáli vy?
Paní ředitelka: Parfém.
Paní uč. Bílková: Hlavně zdraví.
Paní uč. Tichá: Pohodu, dobrou náladu a parfém.
Paní uč. Hašová: Parfém, nový kabát a zájezd na lyže.
Pan uč. Rut.:Hodné děti a poukaz na cestu kolem světa.
Pan uč. Václavek: Klid.
Paní Prášková: Zdraví ,pohodu , aby byli všichni zdraví.
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Co večeří ve světě?
USA:
Vánoční večeře obvykle sestává z pečeného krocana
nebo šunky s brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je
bohatý-podává se třeba biskubský chlebíček,dýňový či
mrkvový koláč, koláčky nadívané kandovaným
ovocem a ovocný pudink polévaný brandy nebo
koňakem.
Španělsko:
Španělé si pochutnávají na mnoha druzích
masa-ovčím, kozím, krocaním, na pečeném
seleti, šunce, pikantních paštikách i čerstvých
plodech moře. Mezi sladké pochoudky patří
třeba tradiční mandlový nugát, máslové
placičky, sladké polévky a ovoce vařené ve
víně.
Německo a Rakousko:
Menu sváteční večeře je pestré-oblíbené jsou
pečené husy, kachny či klobásy, ale také
rozmanité pokrmy z ryb, jako je candát na
roštu či pečená štika. Sladkou tečkou je ovocný
salát s likérem, vánočky zvané štóly a cukroví
Springel přezdívané „ Marcipán chudých“.
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Dobrou chuť !
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Filmové hlášky
Pro naše předvánoční číslo jsme vybrali pár filmových hlášek z českých pohádek a filmů.
Komu se dařilo minule, určitě to zkusí znovu.
1.
2.
3.
4.
5.

Kde je preceptor? – Že on se někde zatoulal? Ten lehkomyslník!
Koho jste potkali, co vám to nalhali? Má matka jenom jednu dceru má a to jsem já!
No, zase ti to spadlo, asi vítr, ne? No, tak, seber to.
To je tím s kým se taháš, s anarchistickým bohémem, rudým bolševickým nokem.
Na můj povel, cepy, cepy, klepy, klepy!

Správné odpovědi opět čekejte v příštím čísle.
Správné odpovědi z minulého čísla:
Poznáte česká přísloví:
1. Všude dobře, doma nejlépe. 2. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 3. Nedráždi hada
bosou nohou. 4. Pes, který štěká, nekouše. 5. Když se dva perou, třetí se směje.
Filmové hlášky:
1.Slunce, seno a pár facek 2. Byl jednou jeden král 3. Na samotě u lesa 4. Marečku, podejte
mi pero 5. Jáchyme, hoď ho do stroje.
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A kdo by se ještě nudil, může si podle šablon udělat sněhovou vločku.
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O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: “Hele nemáš dneska na půl dne čas?” Kamarád
se diví: ,,Zrovna dnes, a proč?” “No já jen že mám doma postavený betlém a chybí mi tam
osel….“
„Vstávej, Františku, už je bílý den,” budí chlapce o Vánocích babička.
Franta mrzutě povídá: „No a? Sníh už je přes dva týdny.”
Manželka upozorňuje doktora před Vánocemi: „A né, že zase jako minulý rok projdeš den
předem všechny dárky pod rentgenem!”
Do myslivny zavítá v noci Santa Claus, veliký ranec dárků na zádech. Myslivec vyskočí z
postele, popadne flintu a namíří ji na nebohého Santu. Pak se dá do hlasitého lamentování:
„Takového drzého pytláka jsem ještě neviděl! Klidně si přijít i s úlovkem přímo do hájovny a
ještě uprostřed noci!”
Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes?
Před 15 lety člověk přemýšlel: „Budou dárky, nebudou dárky?”
Dneska přemýšlí: „Bude na dárky, nebude na dárky?”
Anička dostane od tatínka nové kolo.
Objede poprvé dům a říká:"Tati, bez držení!"
Objede dům po druhé a říká: "Tati, bez šlapání“
Objede dům po třetí a říká: "Tati, bež žubů!“
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Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček
hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”
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ZE ŽIVOTA 6. TŘÍDY

Ještě úkol
nenápadně

Na co asi
myslí??Nebo
na koho?

Tak můžeme
začít, já jsem
připravená

Tak už se
začneme
konečně
učit?

O co mu furt
jde?!

Holky, teď jsem
volný, ale nevím,
jak dlouho ještě.
Tak



Doufám, že se jí
ten dopis bude
líbit.. Co když mě
nemiluje??

Angličtinu
mám
nejraději.

Sněženky a machři
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určitě…

Uhni,
pózuju!!
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