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SLOVO ÚVODEM
Máme tady jaro a s ním i další vydání našeho časopisu. Jako vždy v úvodu vás seznámím s tím, co si
pro vás redakční rada připravila. Určitě zavzpomínáme na zápis do první třídy a maškarní ples,
seznámíte se s další hvězdou z naší školy. Nebude chybět rubrika o domácích mazlíčcích, módní
a anglické okénko, vtipy ani slibovaný rozhovor s paní ředitelkou. Holky z 6. třídy si připravily
velikonoční pohádku a pro naše nejmenší máme třetí díl večerníčkového kvízu. Samozřejmě jsme
nezapomněli na netradiční sporty a přidáme i informaci o soutěži v anglickém jazyce.
Nezbývá mi než vám všem popřát hezké Velikonoce, klukům bohatou pomlázku, holkám lehký
výprask a deváťákům úspěch u přijímacích zkoušek.
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Kateřina Pelíšková
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Zápis do 1.třídy
V úterý 28. ledna bylo v naší škole velice rušno. Přišli sem totiž budoucí
prvňáčci se svými rodiči na zápis do první třídy. Nyní jim skončí dětské
radovánky a nastoupí jim tvrdý režim, a proto jsme se jich zeptali na pár
informací, například jestli už mají doma aktovku nebo na co se nejvíce do
školy těší.
Máš už doma aktovku a jakou nebo jakou by si chtěl/a?
Anička: Ano, už mám krásnou s kočičkama.
Hermínka: Ještě ne, ale chtěla bych s kočičkou Hello Kitty
Honzík: Ještě ji nemám, ale už jsem si vybral s dinosaurem.
Kristiánek: Jo, už mám krásnou barevnou aktovku.
Na co se nejvíc do školy těšíš?
Anička: Těším se asi úplně na všechno.
Hermínka: Já se těším na úkoly.
Honzík: Moc se těším na tělocvik a na to, že nebudu muset po obědě
spinkat.
Kristiánek: Na všechno a hlavně na počítání.
Na co se tě ptala paní učitelka?
Anička: Počítali jsme a vybarvovali různé tvary.
Hermínka: Ptala se mě na barvy a na tvary.
Honzík: Spojoval jsem různá čísla, zpíval písničku, recitoval básničku
a něco vybarvoval.
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Kristiánek: Plnil jsem různé úkoly, zpíval a vybarvoval.
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A protože děti nepřišly samy, zeptali jsme se i jejich rodičů.
Co se vám tady líbí?
Maminka-A: Jsou tady výborné paní učitelky.
Tatínek-He: Je tady pěkná výzdoba a moc milí učitelé.
Maminka-Ho: Nejvíce? Asi prostředí školy.
Tatínek-K: Líbí se mi, protože jí znám a chodil jsem tady taky.
Co byste chtěli, aby z vašeho miláčka bylo?
Maminka-A: Určitě to necháme na ní.
Tatínek-He: Určitě se musí rozhodnout sama.
Maminka-Ho: Hlavně, aby ho práce bavila.
Tatínek-K: Jen, aby z něho bylo něco pořádného.
Připravovali jste se už do školy? Jak?
Maminka-A: Nějak speciálně jsme se nepřipravovali.
Tatínek-He: Určitě, dělali jsme s Hermínkou různé úkoly a podobné věci.
Maminka-Ho: Nějak zvláštně ne.

!!! Připravily Kačka Kotalová a Eliška Stašová !!!

Tornádo 3/2013-2014

Tatínek-K: Trochu se připravoval se svojí sestrou, která chodí do 2. třídy.
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Jako každý rok se i letos v sobotu 22. února
v sále restaurace U Čestmíra uskutečnil již
tradiční maškarní ples. Pokud jste dorazili, mohli jste vidět vystoupení mažoretek a
soutěžní aerobik, o které nebyla v programu nouze. O občerstvení se postaraly paní
učitelky, které dětem připravily párky v rohlíku a k zapití džus. O zábavu také na
maškarní ples nouze nebyla, děti se formou soutěží a her příjemně pobavily. Ale
nehrály se jen hry, ale spousta dětí se svými kamarády či se sourozenci tančili na
parketu. Nakonec však nastalo to hlavní, kvůli čemu vlastně všichni přišli – přehlídka
masek ať už vyrobených nebo koupených. Masek bylo opravdu hodně, mohli jste vidět
čarodějnici, pirátku, Havajanku, indiána nebo dokonce bílého tygra a mnoho dalších.
Také byla pro děti a jejich rodiče připravena oblíbená tombola a v ní spoustu krásných

Kačka Kotalová
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cen jako míček, školní sada, fixy, bužírky i blok.
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V tomto čísle se podíváme na práci naší paní ředitelky. Nemyslete si
však, že jenom řídí školu – je to mnohem složitější.
Tornádo: V čem spočívá Vaše práce?
Paní ředitelka: Hlavně učím 2 dny v týdnu. Pak všechno připravuji, kontroluji. Mám
na starosti školku, družinku a jídelnu, telefonuji, mailuji, řeším výchovné problémy.
Jednám s panem starostou, s rodiči, vymýšlím akce.
Tornádo: Baví Vás Vaše práce?
Paní ředitelka: Musí mě bavit, jinak bych tu nebyla.
Tornádo: Co znamená zkratka RNDr.?
Paní ředitelka: Doktorka přírodních věd.
Tornádo: Musela jste se toho hodně naučit?
Paní ředitelka: Samozřejmě, že musela...

Jan Mitták, 6. třída
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Tornádo: Uvažovala jste někdy o jiné práci?
Paní ředitelka: Ano. Chtěla jsem mít vlastní lékárnu, ale nemám na to vzdělání, takže
jsem ji mít nemohla. Lékárna se mi líbí.
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Jak dlouho tančíš?
Mažoretkám se věnuju tři roky. Rok jsem navštěvovala přípravku a teď tančím za
kadetky pod vedením trenérky Zuzany Kovaříkové.
Za jaký klub tancuješ?
Tancuji za klub Mažoretek Elité Ostrava-Poruba, konkrétně za Elité Babies.
Jakých soutěží se pravidelně účastníš?
Pravidelně se účastníme okresních soutěží, Mistrovství České republiky a loni jsme
se účastnili Mistrovství světa v Praze. Letos navíc pojedeme do Polska na Mistrovství
Evropy.
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Jaké jsou tvé největší úspěchy a čeho si nejvíce vážíš?
Zlatá medaile z kvalifikace a semifinále na MČR. Vážím si nejvíce 5. místa na
Mistrovství České republiky a 4. místa na Mistrovství světa.
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA
David Coufal ze čtvrté třídy je naším dalším úspěšným chovatelem. Doma má agamy
vousaté, dva druhy chameleonů (pardálího a jemenského), ciliaty, pralesničky, želvy
vodní i suchozemské, obří šneky, akvarijní rybky a andulky. Určitě mnozí z vás netuší,
jaký je rozdíl mezi chameleonem pardálím a chameleonem jemenským nebo jak
vypadá ciliatus. David nám o nich něco poví.

A jak je to s chameleony?
Začal bych s jemenským – normálně je zelený a na boku hnědý, barvu moc nemění,
jenom samička, která při páření zčerná a má zelené, hnědé a bílé flíčky. Sameček,
když je podrážděný, tak jenom lehce ztmavne. Doma máme dvě samičky, jednoho
samečka a v inkubátoru teď máme asi dvacet vajíček a čekáme, jestli se z nich něco
vyklube. Dospělí jedinci jsou až 20 – 30 cm dlouzí, s ocasem ale můžou měřit i
40 až 50 cm. Jemenští jsou z Arabského poloostrova.
A teď pardálí – ti jsou hodně barevní, mají modrou, červenou, žlutou a zelenou
barvu. Na světle jsou schopni se ještě více vybarvit. Když se cítí ohroženi, mění barvu
tak, aby splynuli s okolím. Jsou vzácnější než jemenští, moc lidí je doma nechová.
Pocházejí z Madagaskaru. Doma máme čtyři samečky, tři samičky a taky vajíčka.
Chameleony krmíme cvrčky, kobylkami nebo housenkami. Vodu pijí z listů, které
musím rosit.

Tornádo 3/2013-2014

Davide, jak vypadá ciliatus?
Vypadá jako malá
ještěrka, může být
světle zelený nebo
hnědožlutý. Má velké
oči a na končetinách
má přísavky, kterými
se přichytává na sklo.
Umí i přeskočit ze
skla na sklo. Doma
máme osm ciliatů – pět samiček, jednoho samečka a dvě mláďata, u kterých to ještě
není poznat. Mláďata jsou celá zelená a hrozně malinká – asi dva centimetry.
Dospělý ciliatus měří obvykle osm až devět centimetrů, je to noční živočich, takže
nejaktivnější je za tmy. Krmíme je rozmačkaným ovocem, třeba nektarinkou, kiwi,
mandarinkou nebo banánem.
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Říkal jsi, že chováš pralesničky. Co zajímavého bys nám o nich řekl?
Pralesničky jsou jedovaté žáby, které se živí hmyzem. U nás je krmíme malými
octomilkami, takže v sobě nemají jed. Pro ten potřebují speciální hmyz. Můžou být
černožluté, černomodré nebo černozelené. My máme černožluté. Tyto žáby neumí
plavat, protože na končetinách nemají plovací blány. Umí ale docela dobře skákat i
lézt po skle.

Děkujeme Davidovi a přejeme mu hodně chovatelských úspěchů.
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Všechna zvířata se musí krmit. A jestlipak víte čím? Pokud ne, tak si potravu dobře
prohlédněte.
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ANGLICKÉ OKÉNKO
Opět pár povedených překladů, tentokrát z tvorby žáků 8. třídy.
While we were sitting in the park, it started to rain.
Správně: Když jsme seděli v parku, začalo pršet.
My jsme seděli na začátku vlaku.
While I was sleeping, my alarm clock rang.
Správně: Když jsem spala, zazvonil mi budík.
Spal jsem a alarm hodina pípal.
Usla a moje ruční hodinky zazvonili.
While my parents were going to the centre of the town, my dad saw his classmate.
Správně: Když jeli moji rodiče do centra města, tatínek uviděl svého spolužáka.
Můj partner šel do centra.
Můj taťka je školák.
While Jackie and her boyfriend were watching TV, someone opened the door.
Správně: Když se Jackie a její přítel dívali na televizi, někdo otevřel dveře.
Jackie a její kluk otevřeli dveře a šli se dívat na televizi.
While my grandpa was sitting in his favourite armchair, my grandma dropped the plate.
Správně: Když můj děda seděl ve svém oblíbeném křesle, moje babička upustila talíř.
Moje babička nejraději sedí.
Můj děda sedí v jeho nejoblíbenější místnosti, kde jeho babička rozbila talíř.
Když můj děda seděl na jeho oblíbeném gauči, moje babička spadla ze schodů.
Když moji prarodiče seděli v jejich oblíbených křeslech, má babička shodila kytku.
While we were swimming in the lake, someone took our clothes.
Správně: Když jsme plavali v jezeře, někdo nám vzal oblečení.
My plaveme v jezeře a někdo nám vyhodil oblečení.
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While I was reading, my mum came home.
Správně: Když jsem si četla, mamka přišla domů.
Čtu, než moje mamka přijde domů.
Byl jsem připravený.
Četla jsem, jak jsem přišla domů.
Já četl, že moje mamka přijede domů.
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Soutěž v anglické konverzaci
V pondělí 17. února se 2 naši žáci zúčastnili olympiády v anglickém jazyce. Byli to Matěj Černý z osmé třídy a
Honza Mitták ze šesté třídy. Možná spousta z vás ani neví, co taková soutěž obnáší, a proto jsme zeptali
jednoho z nich, a to Honzy. Této soutěže se zúčastnil po prvé, a přesto, že byl jedním z nejmladších ve své
kategorii, umístil se na 10. místě.

Honza:
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Ráno nás odvezl pan Černý, tatínek od Matěje Černého z 8 . třídy, do Centra volného času v Ostravě na
Ostrčilově ulici. Tam byl sraz všech zúčastněných v půl deváté. Po společném zahájení jsme byli rozděleni
do příslušných kategorií podle věku. Já jsem soutěžil v kategorii I.A, což jsou žáci šesté a sedmé třídy. První
částí soutěže bylo poslechové cvičení, ke kterému jsme dostali pracovní listy, které jsme vypracovali. Po
dokončení první části následovala přestávka a po ní jsme po jednom chodili do sálu, ve kterém jsme si
vylosovali kartičku s tématem. Já jsem si vylosoval téma My Town (moje město). Hovořil jsem o Krásném
Poli a částečně i o Ostravě. Na přípravu jsem měl 5 minut a na samotnou prezentaci zhruba 10 minut. Poté
následovalo další losování – tentokrát šlo o reakci na vylosovanou situaci . Příprava žádná nebyla, šlo o
okamžitou reakci. Vylosoval jsem si jak poslat dopis, představení kamaráda a krátký rozhovor o shlédnutém
filmu. Pak následovala delší pauza, po které přišlo vyhodnocení. Skončil jsme na desátém místě, měl jsem
velkou radost, protože jsem čekal, že dopadnu hůř. I paní učitelka říkala, že je to výborné umístění. Už se
těším na příští rok, doufám, že se zúčastním a udělám vše pro to, abych se umístil lépe.
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Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů, podle jejich pojetí se
váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů
a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných
specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná,
Smrtná a poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování.
Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém
úterý se muselo výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil
Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího
roku na Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim to
nezůstalo po zbytek roku.

Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší
půst. Bílá sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod
velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění.
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Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den
traduje, že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily
hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se
měly jíst pouze zelené pokrmy.
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KOUZELNÉ VAJÍČKO
Na jednom krásném paloučku u borového lesa měl svoji noru malý

Byl to moc hodný

Čumáček.

, možná že to byl i králíček, ale to už se neví.

Jednoho slunečného rána se před jeho norou objevilo veliké
. Bylo velmi
zvláštní, velké, barevné a bylo tak krásné. Bylo pomalované všelijakými tvary různých

barev.
neodolal a odnesl si ho do své útulné nory. Vybral mu pěkné a útulné
místo, aby se mělo dobře. Celou noc přemýšlel, co to vlastně je. Velké je to jako sedm

mrkví, barevné to je jako celá louka a přitom to vypadá jako

na kolečka a pospíchal k moudré

složitě projel mezi kořeny velikého

moudrá

nory.“

, už byl u dutiny stromu, ve kterém spala

. „Haló, vstávej!,“ volal

zahoukala ospale

. Hned poté co

na

. „Proč mě budíš,

?,“

. „Milá sovičko, podívej se, co jsem našel pod stromem u mé

se na to podivné

podívala a řekla: „Opravdu nevím co je to.“,

se na sovu smutně podíval a napadlo ho, že by mohli to podivné
pojmenovat. Oba dva přemýšleli, jak tu podivnou věc jenom nazvat. Po chvilce ale

vykřikl: „Už vím! Bude to

!“ Ale

nechápala proč. „Proč

?,“
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nevydržel, naložil

. Ráno už to
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zeptala se moudrá

. „Protože to vypadá krásně a jako by to někdo pomaloval,“

radostně vykřikl Čumáček.
odhopsal domů.

se

Čumáčkem souhlasila a

Další den se ale stalo něco velmi podivného. Kde je barevná

jenom skořápky.

ale ne a ne přijít na to, co se s

is

? Zbyly tady

stalo. Najednou v rohu

něco zašustilo. Čumáček se polekal, ale neměl se čeho bát. Bylo to malé

Čumáček se

opatrně zeptal: „Jak ses tady dostalo?“ a

téhle

se na

.“

.

odpovědělo: „Z

tázavě podíval, ale říkal si: „Jak se mohlo

vylíhnout z vajíčka?“
zajíčkovi vysvětlilo, že
na jaře líhnou kočičky, pejsci a další malá zvířátka.

je kouzelná a že se z nich

ZAJÍČEK KRASLICE VEJCE

KOŤÁTKO

SOVA

DUB
Eliška Stašová a Denisa Kuchařová
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Od té doby zajíčci hledají
a přejí si, aby se jim z nich vylíhla malá
zvířátka. Tak jim budeme přát, aby se jim to podařilo a našli alespoň jedno kouzelné
vajíčko.

1
5

Džínové kousky na jaro:Už jste osvěžily šatník?
Oblíbily jste si džínové košile, bundičky, sukně či šortky? Pak tu pro vás máme skvělou porci několika kousků
z jarních kolekcí. Jsou originální, hravé a samozřejmě stylové.
Jako každý rok nemůže být v jarních kolekcích opomenut jeden z nejoblíbenějších materiálů, kterým je
denim. Ten přichází letos v obzvláště povedených variacích. Proto je na čase vyrazit do obchodů a oživit svůj
šatník. Snad se vám bude hodit naše dnešní inspirace.
Nechybí zde originální košile či bundičky s odlišně barevnými rukávy, zajímavé minisukně se vzory či v
kombinaci s krajkou nebo ležérní džíny v boyfriend stylu, které můžete vzít téměř kamkoli a budete se cítit
velice pohodlně. Hledáte-li však pro tuto sezonu opravdu něco extra, doporučujeme vsadit na džínové
overaly, které vypadají velice žensky a sexy.

Košile i bundičky by ve vašem
jarním šatníku rozhodně
chybět neměly. Na výsluní se
letos dostávají světlé tóny.

Pohodlné ležérní šaty
v pase na gumu
můžete nosit
jak k lodičkám na podpatku,
tak k balerínkám i sandálkům.

Džínové overaly mohou vypadat velice sexy.

Džíny s potiskem jsou letos
ideální alternativou ke
klasickým kouskům ve
vašem šatníku.
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Kraťasy se vám sice budou hodit spíše v létě, ale už teď si můžete vybrat své favority.

Eliška Švrlanská
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Nejen v zimě se můžete setkat s neobvyklými sporty. I na jaře je totiž možnost
neobvykle se zabavit. Minule jsme třeba zjistili co je to biatlon a co je cílem curlingu.
V tomto díle se dozvíte, jakými sporty se baví v Austrálii nebo Irsku.

Veslařský závod Todd River
V severní části Austrálie na řece Todd River se každoročně
pořádají velké veslařské závody. Můžete si pomyslet: A co je na
tom zvláštního? Zvláštní je to, že koryto této řeky je zcela vyschlé.
Závodní družstva si vyrobí nejrůznější upravené čluny a plavidla,
ve kterých pak soutěží po vyschlém písčitém dně.

Hod tuňákem
Další ze zajímavých sportovních soutěží pochází opět z
Austrálie. Pravidla jsou jednoduchá. Vezme se tuňák a hodí se
s ním co nejdál. Přeborníkem v této soutěži je jeden australský
vzpěrač a olympijský vítěz, který vyrůstal na rybářské lodi.
Odmalička vytahoval z vody těžké sítě a hod 50 kg vážícím
tuňákem je pro něj tedy hračka. Jen doufám, že ty ryby jsou již
mrtvé.

Legrační piknikové závody můžeme vidět v Evropě i v USA.
Jsou zábavné pro soutěžící i pro diváky. Mezi nejčastější
disciplíny patří závody trakařů. Jeden soutěžící se postaví na
všechny čtyři a druhý ho chytne za nohy. Jeden tedy běží po
rukách a druhý za ním po nohách. Vítězí nejrychlejší tým.
Podobná legrace je při závodě na tři nohy. Dva soutěžící si
stoupnou vedle sebe a svážou se k sobě sousedícíma nohama.
Takové třínohé týmy se snaží co nejrychleji doběhnout do cíle.
Závody v pytli od brambor jsou také skvělou zábavou.
Závodník si vleze do pytle, rukama uchopí jeho kraje a skáče
směrem k cíli.
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Piknikové závody
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Hurling
Hurling je irská hra podobná na pozemnímu hokeji. Na
první pohled se zdá, že hra nemá žádná pravidla, ale ve
skutečnosti je to docela náročný sport, která je považován
za nejrychlejší pozemní hru. Hrají proti sobě dva týmy, z
nichž každý má 15 hráčů. Každý hráč má speciální
„hokejku", která je ve srovnání s klasickou hokejkou lehčí a
na konci širší. Říká se jí hurley. Malému míčku se říká
„sliotar" (vyslov sliter) a je veliký asi jako puk. Hraje se na
branky, které mají tvar písmene H. Pokud gól padne do
horní části branky, nad tyčku, počítá se 1 bod, pokud pod tyčku, platí gól za 3 body.
Hra trvá 70 minut. Míček je možno posouvat po zemi hokejkou, nebo si jej hokejkou
nadhodit do ruky. Hráč může také běžet s míčkem položeným na hokejce, tzv. „solo
run". Hráči se mohou žduchat nebo pomocí hurleyky přebrat míček soupeři.
Zakázáno je bití a bodání. Fauly jsou trestány jako ve fotbale nebo v hokeji
vyloučením nebo penaltou. Hurling je považován za irský národní sport. Řeknu vám,
že to veslování na suchu musí být pěkná dřina. A takový tuňák je taky pěkný macek
na to, aby se s ním házelo. Ani bych ho nejspíš nezvedla ze země.

Landkiting

Řeknu vám, že to veslování na suchu musí být pěkná dřina. A takový tuňák je taky
pěkný macek na to, aby se s ním házelo. Ani bych ho nejspíš nezvedla ze země.
Nejvíc by mě asi lákaly ty trakaře, ty jsme trénovali už v mateřské školce.
Kateřina Kotalová
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někdy také zvaný kite landboarding je sport
odvozený od kitesurfingu. Spočívá v jízdě na
mountainboardu (někdy se používá název
landboard) s využitím tažného draka. Na rozdíl
od kitesurfingu se tento sport provozuje na
zemi; mountainboard vypadá jako větší
skateboard s velkými koly a poutky na nohy.
Landkiting je jedním z rychle se rozšiřujících
sportů, i když zdaleka nedosahuje popularity
kitesurfingu. Landkiting je nejčastěji provozován na plochách jako jsou pláže,
travnatá letiště nebo fotbalová hřiště. Asfalt a beton není vhodný z bezpečnostních
důvodů a příliš nerovné povrchy, jako louky, znemožňují rychlou jízdu.
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Paní učitelka zadá dětem úkol, aby vymyslely větu, která bude obsahovat slova jelikož a pravděpodobně.
Přihlásí se Anička a říká: "Jelikož jsem byla celý rok hodná, pravděpodobně dostanu nové kolo." "Výborně
Aničko." pochválí ji učitelka. Další se přihlásí Toník: "Jelikož jsem se pěkně učil, pravděpodobně budu mít
pěkné vysvědčení.""Výborně Toníku."Jako další se hlásí Pepíček. Když je vyvolán, říká: "Babička jde po
zahradě a nese si New York Times."
Všichni na něj koukají a učitelka říká:"Ale Pepíčku, v té větě není ani jedno z těch slov."
"To taky ještě není celý." odvětí Pepíček a pokračuje: "Jelikož neumí anglicky, pravděpodobně jde na
záchod."

"Pane učiteli, píše se po R vždy tvrdé Y?"
"Ne. Například ve slově 'trouba' se po R píše O!"

Říká doma malý Karlíček mamince:
"Mami, dneska se mě ptala paní učitelka, jestli mám sourozence."
"A cos odpověděl?" "Že jsem jedináček."
"A co na to učitelka?" "Chválabohu."

Otec se rozčílí na syna:"Zase jsi dostal pětku z dějepisu!"
Syn se brání:"Táto, ale to zavinil Alexandr Veliký!"
Tu vykoukne maminka z kuchyně:"Tak si najdi jiného
kamaráda!"



Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kterých stojí láhev piva
1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout!"
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Paní učitelka se ve škole ptá: "Pepíčku, jestlipak víš, kde leží
Trója?"
Pepíček odpoví: "Prosím, mezi dvójou a čtýrou!"
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Večerníčkový kvíz
Po dvou dílech našeho kvízu určitě poznáte hrdiny dnešního dílu. Těm, kteří si nemohou vzpomenout,
pomohou paní učitelky. Ale víte, kde všichni bydlí? Správné odpovědi najdete ukryté někde ve škole.
Obydlí:

1

2

3

4

5

Obyvatelé:

a

c
b

d
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e
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Neboj,
dneska nic
nepíšem.

Ze života 4. třídy

Zase
škola

Není
k sežrání?

Já to nechci
vidět

Ahoj
kamarádi!

Matěji, nešaškuj a
raději si chystej věci!

Co asi
bude na
oběd?

Nééé!!
Pětku nééé!

A JE TO….
Já jsem
dostal čtyřku

Co asi,
domlouvá
me party.

Já jsem
dostal trojku

Co jste
dostali z
toho testu?

Нас много [nas mnógo]

Tornádo 3/2013-2014

Co to
děláte,
holky?
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