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SLOVO ÚVODEM

TORNÁDO 3/2013

Jaro se nezadržitelně blíží, i když to tak venku nevypadá, a my jsme se rozhodli zpříjemnit
vám dobu předvelikonoční. V našem třetím čísle jsme se zaměřili na jaro a Velikonoce.
Akcí byla spousta, my jsme vybrali ty nejzajímavější a připomeneme vám je hned v úvodu
časopisu. Nemohli jsme zapomenout na velikonoční zvyky a velikonočního beránka. Anglické
okénko jsme se rozhodli zaměřit na vaše perličky z překladů, samozřejmě ty nejvtipnější.
Nebude chybět rozhovor, ale co chybět bude je rozhovor s novým panem učitelem. Snad
zaúřadoval tiskařský šotek, v dnešní době spíše e-mailový, nebo selhal lidský faktor –
rozhovor zkrátka nepřišel včas. Takže ho čekejte v letošním posledním čísle, které vyjde
v červnu. V březnovém čísle ale určitě najdete reportáž ze zápisu prvňáků a můžete si i něco
vyluštit, případně se pobavit s našimi vtipy.
Novinkou je rubrika Zajímavá internetová stránka, to si nenechejte ujít.
Komiks je věnován páťákům a to je z obsahu asi vše.
Závěrem mi dovolte popřát vám pěkné velikonoce, klukům bohatou pomlázku a nám všem
už konečně pěkné jarní počasí.
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Zápis
29. ledna se v naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy, na který se moc těšili
především všechny děti, kteří se konečně dočkali a blíž se seznámili se školou.
Pro všech 39 budoucích prvňáčků a jejich rodiče to byl nezapomenutelný den.
Všichni si formou hry vyzkoušeli jaké to je být školákem. Plnili úkoly,
vybarvovali obrázky a dostávali za to razítka. Již před zápisem žáci z naší školy
vyráběli zajímavé výrobky, které si děti odnesli domů.
Udělali jsme pro vás rozhovor s Anetkou Formanovou a Vojtou Veselým.
Těšíš se do školy a na co?
Anetka- Ano, těším se na paní učitelku.
Vojta- Ano, nejvíc se těším na angličtinu.
Co se ti ve škole líbí?
Anetka- Je tady moc pěkná výzdoba, nejhezčí jsou sněhuláci.
Vojta- Bavily mě hry, které tady měli.
Jaké úkoly jsi plnil u p. učitelky?
Anetka- Počítala jsem.
Vojta- Maloval jsem.
Máš už doma aktovku a jakou nebo jakou by si chtěl/a?
Anetka- Ano, mám fialovou s koníkem.
Vojta- Ne nemám, ale chtěl bych s Bleskem Mc Queenem.
Hrál/a sis doma někdy na školu?
Anetka- Ne, nehrála.
Vojta- Ne, nehrál.

Těšily se vaše děti do školy?
Tatínek Anetky- Ano, moc.
Maminka Vojty- Ano.
Jak na vás působí paní učitelky?
Tatínek Anetky- Výborně.
Maminka Vojty- Jsou hodné a laskavé.
Co vás na škole zaujalo?
Tatínek Anetky- Všechno, chodil jsem tady do školy a hodně se to tady
změnilo.
Maminka Vojty- Pěkné prostředí.
Za Tornádo Kateřina Kotalová a Eliška Stašová
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Také s některými rodiči dětí.
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Dramika

Pro Tornádo Honza Valenta
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V lednu se 5. třída zúčastnila další lekce dramatické výchovy. Co se během
dopoledne děje, mnozí z vás neví, tak to trochu zkusím popsat.
Na začátku jsme se přivítali a paní instruktorka řekla, že si máme vzpomenout
na tři aktivity z minulého roku a ve skupinách je předvést. Poté jsme si zahráli
hru zvanou zvídavý kompot - sedli jsme si do kola a někdo se postavil do
prostřed a řekl např.: ať si vymění místa ti, kdo mají rádi zvířata - a ti, kdo měli
rádi zvířata, si vyměnili místa, a ten, na koho místo nezbylo, si stoupnul do
prostřed a ptal se zase on. Další hra byla na architekta a roboty - to se postavili
dvě děti zády k sobě a architekt je spustil dotekem na rameno, roboti uměli
jenom chodit dopředu a když narazili na překážku tak začali pípat a architekt je
musel otočit tak, aby mohli zase pokračovat ale mohl je otočit pouze o 90
stupňů. Cílem hry bylo dostat roboty čelem k sobě. Beng - to jsme se postavili
do kruhu a doprostřed se postavila paní Jitka (instruktorka) a hrála postavu
šerifa. Šerif si vždy vybral jednu osobu a na tu jakoby vystřelil, ten dotyčný se
musel včas sehnout jinak ho šerif trefil a on vypadl ze hry. Pokud se ale včas
sehnul, tak ti, kdo stáli vedle něho, museli co nejrychleji na sebe namířit a říct
beng - tím vystřelili. Kdo vystřelil dřív, ten, na koho střílel, vypadl a tak to šlo až
zbyli pouze dva. Postavili se zády k sobě a šerif říkal čísla. Na každé číslo se
posunuli o jeden krok a když šerif řekl číslo, ve kterém byla pětka tak se otočili a
vystřelil. Ten, kdo byl vystřelil dřív, vyhrál. Baba obousměrka- tato hra je skoro
stejná jako normální baba, akorát při podlézání musí podlézat dva lidi, každý
z jiného směru najednou.
Po zábavném dopoledni jsme se ale museli vrátit zpět do školního režimu.

5

Lyžařský kurz
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Letošní lyžařský kurz byl z důvodu malého zájmu pouze
jeden den, a to v pátek 15.2. Jeli jsme na Vaňkův kopec,
kde někteří žáci 2. stupně docela zdařile lyžovali.
Někteří si s sebou vzali lyže, a někteří i snowboard.
Sníh byl parádní, a tak nám to skvěle svištělo. 
Tady je pár fotek

Pro Tornádo Lucka Homolová
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Dne 23.února se konal maškarní ples a diskotéka v sále u Čestmíra.
Maškarní byl pro děti z prvního stupně, proto začal už ve 3 hodiny odpoledne a
končil o půl šesté. Letos se moderování ujala maminka Elišky Švrlanské, paní
Radka Švrlanská, za což jí touto cestou děkujeme.
Náš obrovský dík patří taky Saše Markové ze čtvrté třídy, která se svým
tanečním partnerem celý ples zahajovali. Všichni jsme mohli obdivovat krásné
vystoupení se standardními i latinsko-americkými tanci. Sašo, ještě jednou dík,
který patří i Tvému tanečníkovi.
Všechny děti, které přišly na maškarní ples, měli moc pěkné masky. Za
nejlepší masku byla zvolena gejša – Kristýnka Klubalová ze třetí třídy, ale i
ostatní masky byly moc hezké. Každé z dětí, které přišlo v nějaké masce, si
odneslo nějakou odměnu. Někteří ji získali v soutěžích, jiní v tombole. Kdo měl
hlad, mohl si dát párek v rohlíku a rodiče se mohli občerstvit u baru.
Po maškarním plese následovala diskotéka pro 2. stupeň a před osmou se
všichni rozešli domů.
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Dne 28. února jsme jeli (6.třída) po třetí vyučovací hodině do přírodovědného centra
v Ostravě-Porubě. Po příjezdu jsme se přezuli a potom nás provázela paní, která nám měla
ukázat zvířata. První jsme se dívali na rybičky z různých zemí,potom jsme se šli podívat do
místnosti, kde naopak byla jenom exotická zvířata. Potom jsme se vydali za hady a pavouky.
V další místnosti byli jenom morčata, králíci, činčily a křečci. Poslední místnost byla nahoře a
byl tam pták Žofka. Žofka s námi nechtěla mluvit ale paní, která nás provázela, říkala, že
mluvit umí.

Pro Tornádo Katka Hrazděrová

TORNÁDO 3/2013

Všem šesťákům se výlet do přírodovědného centra líbil. Bylo to tam fajn 
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Vítání jara
Ve čtvrtek 14. března se v naší škole
konala zajímavá akce. Svou premiéru
měly velikonoční dílny s názvem Vítání
jara. O zahájení se postarali členové
pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Jetmarové, kteří celý týden pilně
trénovali. A bylo to znát - vystoupení bylo moc pěkné a všichni ho ocenili
mohutným aplausem.
Po vystoupení se už mohl každý z návštěvníků pustit do jarního tvoření.
Rodiče společně s dětmi si mohli vybrat ze sedmi dílen, kde si mohli vytvořit
velikonoční ozdoby. Kdo byl šikovný, domů si mohl odnést jarní košíček, kraslice
v papírovém košíku, jarní kolíček, netradičně nazdobená polystyrenová vejce
nebo velikonoční přáníčka. Velký úspěch měla keramická dílna, zdobení
perníčků nebo výroba šperků. A kdo už se dostatečně vydováděl při tvoření,
mohl si zasoutěžit v tělocvičně.
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O občerstvení se postarali šikovní rodiče, kteří napekli spoustu výborných
buchet a zákusků. Pro nás všechny byla odměnou spokojenost a pochvala
rodičů, kteří strávili příjemné odpoledne a podvečer se svými dětmi.
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Hvězda naší školy
Michal Petřík
Jaký sport děláš?
Michal: Dělám karate.
A jak dlouho?
Michal: Trénuju necelé 3 roky.
Jakého jsi už dosáhl pásku ?
Michal: Zatím mám žlutý pásek, ale za půl měsíce se konají zkoušky, a pokud se
zlepším, dostanu lepší pásek.
Kolik máš medailí?
Michal: Získal jsem 1 zlatou z krajského přeboru a 2 stříbrné za ligu talentů.
Komu bys tento sport doporučil?
Michal-Těm, kteří se chtějí naučit něco nového a zajímavého.

POZOR! Čerstvá novinka – Michal uspěl v postupových zkouškách a už má
zelený pásek. Gratulujeme.
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Michala zpovídal Honza Valenta.

1
0

ANGLICKÉ OKÉNKO
Z důvodu vašeho nezájmu rozšířit si svou slovní zásobu v anglickém jazyce, jsme
se rozhodli vás alespoň pobavit vtipnými překlady našich žáků. V příštích
číslech, tímto počínaje, pro vás vybereme ty nejvtipnější a doufáme, že se vám
budou líbit. Samozřejmě je vše anonymní, prozradit ale můžeme, že dnes jsou
to překlady žáků z šesté třídy.
1. Food is expensive. It costs a lot of money.
Správný překlad: Jídlo je drahé. Stojí moc peněz.
Vaše překlady:
- Baby jsou moc drahé. Stojí moc peněz.
- Chodím do banky pro peníze.
- Food je expresní linka.
2. We usually have dinner at 7 o´clock.
Správný překlad: Obvykle večeříme v 7 hodin.
Vaše překlady:
- Oni nezavírají v 7 hodin.
- Šli jsme na snídani v 7 hodin.
3. Your job is very interesting. You meet a lot of people.
Správný překlad: Tvoje práce je velmi zajímavá. Potkáváš tam hodně lidí.
Vaše překlady:
- Hledáme práci velmi těžkou. Pracujte pro lidi.
- Ty jsi fialový.

5. In my hometown the banks open at 8 a.m.
Správný překlad: V mém městě se banky otevírají v 8 hodin.
Vaše překlady:
- V mé rodinné bance otevíráme v 8 hodin.
6. Steve drinks 4 cups of coffe a day.
Správný překlad: Steve vypije 4 hrnky kávy denně.
Vaše překlady:
- Drink a zákusek si dávám v kavárně každý den.
- Chceš pití jako třeba kafe každý den?
- Nechceš zajít dnes na kafe a večer na drink.
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4. The City Museum closes at 5 p.m.
Správný překlad: Městské muzeum zavírá v 5.
Vaše překlady:
- Muzeum je zavřené až do 5.
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Velikonoční tradice v Česku
Velikonoční beránek

Budeme potřebovat:
250g polohrubé mouky
1 lžičku prášku do pečiva
250 g měkkého tvarohu
250 g moučkového cukru
2 lžíce vanilkového cukru
2 středně velká vejce
200 g změklého másla
citronovou kůru z jednoho citronu
hrozinky naložené v rumu
Ve velké míse promícháme mouku s práškem do pečiva, přidáme tvaroh,
vajíčka, cukry a máslo a důkladně vše utřeme. Anebo pokud odmítáte zápasit
s vařečkou, směs prošleháme ručním mixérem. Teď už chybí jen přidat
nadrobno nastrouhanou kůru z čistého citronu a nějaké ty naložené rozinky.
A samozřejmě zase promíchat. Těsto se zdá být hračkou, a možná skutečně je.
Na beránkovi je totiž nejsložitější samotné pečení. Záleží i na tom, jakou formu
zrovna vlastníte. Ať už je to ale jakákoliv, musíte ji se vší pečlivostí vymazat i
v nejmenších záhybech a vysypat polohrubou moukou. To se ovšem netýká
silikonových forem!
Fígl profíků spočívá v tom, že do formy ještě před těstem vloží rozinky na
místa očí a čumáčku. Po upečení na vás beránek potom možná i mrkne!
Podle rad zkušených kuchařek se běžná forma vyplňuje asi centimetr pod okraj.
Tvarohové těsto je ale těžší, nenakyne tolik jako běžné, a navíc kdo by kvůli
třem lžícím špinil další formičky?
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Je symbolem člena Božího stáda, o něž se stará jejich pastýř - židovský Bůh. Od
středověku je beránek známý jako obřadní pokrm. Beránčí maso bylo příliš
drahé, proto se pojídalo pouze pečivo ve tvaru beránka. Dnes se beránek peče
každým rokem na Velikonoce v mnoha rodinách.
Libě voní, krásně kouká, úplně se na vás usmívá. Slyšíte, jak vás volá? Vyzývá
vás k ochutnání? Že ne? Co to máte za recept? Zkuste ten náš!
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TIP: Pokud vám zbude troška těsta, upečte si v papírovém košíčku muffin!
S dvoudílnou formou máte několik možností pečení. Buď upečete v každé části
půlku těsta a potom je slepíte krémem k sobě, nebo pečete beránka přikrytého.
Není ale moc pravděpodobné, že by se záda nafoukla natolik, aby na nich byly
viditelně vyrýsované vlnky z formy. Při pečení s přiklopenou formou se také
těsto propéká déle a hůře. Proto bych raději volila třetí variantu – péct formu
nepřiklopenou. Jenže vyvstává otázka, zda těsto nepřeteče… V každém případě
je dobré umístit formu pro jistotu na plech!
Naplněná forma se vkládá do trouby předehřáté na zhruba 180°C, kde se peče
podle receptu asi čtyřicet minut. Když poté není hotová, pokračujete ještě
patnáct minut. Zkouška hotovosti probíhá běžně – dřevěnou špejlí. Když se
těsto nelepí, máme hotovo. Potom beránka opatrně vyjmeme, odděláme
vrchní díl a možná bych u tohoto těsta počkala, až vychladne ve formě. Může se
stát, že když ho vyklopíte dříve, než vychladne, může se různě lámat a kroutit.
Po vychladnutí naopak drží jako ze sádry.
Když beránek za tepla vyklopit nejde, má se forma překrýt mokrou utěrkou.
Jestli jste ale správně vymazávali sádlem a vysypávali polohrubou moukou,
nebudete mít problém. Vlastnoruční dekorace potěší nejvíce. Třešničkou na
dortu je zdobení finálního produktu. Nechte se inspirovat internetem, tam jsou
povedených beránků stovky. Často jsou zdobení krémem nebo vyšlehanými
bílky s cukrem. Někdo preferuje jednoduchou mašli kolem krku, jiný beránkovi
dopřeje i nějakou tu zeleň do tlamičky. Ať už si vyberete jakoukoliv variantu,
přeji vám dobrou chuť a pěkné svátky jara!

Kraslice
Tuto tradici zavedli pravděpodobně v
Egyptě.
Nejstarší kraslice je stará 2300 let. Vajíčka
se
darují za odříkanou koledu. Velikonoční
vajíčka
musí být plná a barevná. Vyfoukané kraslice
mohou být použité pouze jako dekorace.
Typické barvy jsou žlutá, zelená, červená
a hnědá.
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Víte, jak se říká dnům před Velikonocemi a proč?
Modré pondělí a Šedivé úterý měly pouze své názvy a mimo mše svaté se v
tyto dny žádné obřady nekonaly.
Škaredá středa
Tento den se především uklízelo. Říkalo se jí Sazometná nebo Smetná, protože
se vymetaly saze z komínů a smýčily se domy. Název Škaredá je od toho, že v
tento den se Jidáš škaredil a žaloval na Krista.
Zelený čtvrtek
Na Zelený čtvrtek se nosilo zelené mešní roucho – od toho je možná odvozený
jeho název. Také se jedla jen zelená strava – špenát nebo zelí, aby byl člověk
zdravý po celý rok.
Velký pátek
Tento den byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován a pohřben. Podle evangelií
zemřel na kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se přibližně v
tento čas konají obřady, které mají tří části: Bohoslužbu slova (čtou se pašije),
uctívání kříže a přijímání. V mnohých kostelech se také koná pobožnost křížové
cesty.

Michaela Kotalová
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Bílá sobota
O Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na zelený čtvrtek. Tento den
se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti
smíření. Název Bílé soboty může být odvozen od bílého roucha novokřtěnců,
kteří se tento den křtili při obřadech noční bohoslužby vigilie. Bílé roucho je
znakem čistoty, připomínající smytí hříchů křtem.
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ČTENÍ POMÁHÁ
Naši redakci velmi zaujala stránka: www.ctenipomaha.cz
Na této stránce spojili potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Za přečtení
některé z uvedených knih, a po správném vyplnění čtyř otázek vám naskočí
kredit, který můžete věnovat na nějakou z určených charit.
Nejprve je nutné se zaregistrovat, proto musíte vyplnit registrační formulář.
Nabízí vám seznam krásných knih ke čtení, rozdělených do tří kategorií podle
věku čtenářů. Až některou z knih přečtete, opět se vrátíte na tuto stránku.
Poté, co odpovíte na pár otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun.
Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat
někomu, kdo čeká na vaši pomoc.
A teď pár čísel:
- Každý rok projekt Čtení pomáhá rozdělí 10 milionů korun
prostřednictvím dětských čtenářů.
- Projekt trvá od dubna 2011
- Za první rok fungování se zapojilo 90 747 dětí.
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Pokud vás informace zaujala, nezapomeňte se zaregistrovat.
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Z tvorby našich žáků

1
6

Vtipy

„Pepíčku, skloňuj slovo chléb."
„Kdo, co? - Chléb."
„S kým, s čím? - Se salámem."
„Komu, čemu? - Mně."

Pepíček přijde ze školy domů a ptá se: „Mami, nejsou dneska náhodou
Velikonoce?“ „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?“ „No, že jsem si
dneska vykoledoval pětku.“

Tak už nevím, čím bych ještě udělala manželovi na Velikonoce radost," svěřuje
se jedna přítelkyně druhé. "A co kdybys mu zkusila utéct?"

A ted´ něco z žákovských :
Dívá se na mě přes pravítko a směje se mi že jsem zelená!
Kopal do dveří sborovny a křičel: " Sezame otevři se."
Vykřikuje "Pište si F jako Fčela."
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Najdi rozdíly
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Kolik napočítáš zajíců
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A díky Štěpánovi Šonovskému, který nám poslal křížovku, si můžete zkrátit
dlouhou chvíli luštěním.

1. Táta jinak.
2. Sport, který hrajeme na ledě.
3. Od krále a královny syn je….

5. Hezký jinak.
6. Spodní část hlavy je …..
7. Roční období…
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4. První měsíc v roce je ….
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Ze života 5. třídy
Nachystat a
už se můžu
učit!

A já si ještě
pohraju.
Nachystáno
nemám.

A mám po
sváče, co
teď?

Rychle, ať už to
mám z krku.

Jsme
jedničky
z pětky.

No, mě to
moc
nejede.

Nevíš, co
je hlad!
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Holky, jsme
v objektivu.

My jsme ti
ji nesnědli.

Ve škole jako ryby ve vodě
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