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SLOVO ÚVODEM
Tak už je to konečně tady – léto v plném proudu, školní rok pomalu končí a všichni se už těší na
prázdniny. V letošním posledním čísle se proto zaměříme na léto a vše, co s ním souvisí. Nebudou
chybět naše pravidelné rubriky a vaše reportáže ze školních výletů a samozřejmě z Chorvatska.
Nezapomněli jsme ani na týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím.
Takže mi dovolte, abych závěrem poděkovala těm, kteří se letos na časopisu podíleli (a často je to
stálo hodně času)a všem popřála krásné, slunečné prázdniny a deváťákům hodně úspěchů v jejich
dalším studiu.
Užijte si volna, načerpejte hodně sil, protože v září to zase začne.
Kateřina Pelíšková
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TEĎ, PROSÍM, NERUŠIT! ČEKÁM NA PRÁZDNINY.
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Skokanský víceboj
Skokanský víceboj se konal v úterý 13. května a zúčastnili se
ho vybraní žáci 6. tříd. Změřit své síly přijeli děti ze školy ve
Svinově, Polance a z polské Zawady. Naši školu
reprezentovali Lucka Homolová, Vendula Homolová,
Kateřina Kotalová, Veronika Wolfová, Radim Mazurek,
Roman Motyčák, Kryštof Prášek a Štěpán Šonovský. Soutěžilo
se ve čtyřech disciplínách – skok z místa, skok vysoký, skoky
přes švihadlo a desetiskok. Každá disciplína byla hodnocena
zvlášť a dosažené body byly nakonec sečteny a rozhodly o
konečném umístění školních týmů. V dívčích družstvech vyhrálo družstvo za ZŠ Zawada, naše
děvčata obsadila krásné druhé místo a v chlapeckých družstvech byli ti naši bezkonkurenčně
nejlepší. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme za nádherné umístění.

Týdenní kurz angličtiny
s rodilým mluvčím
Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka proběhl v týdnu od
19. do 23. května. V pondělí k nám dorazil pan Patrick Partington,
rodák z Irska, který vyrostl v Manchesteru a v současnosti bydlí
v Berlíně. Pracuje jako lektor pro agenturu, která organizuje kurzy
cizích jazyků ve střední Evropě. Celý týden se věnoval žákům, kteří
projevili o tuto akci zájem. Každý den byl zaměřený na jiné téma,
žáci si obohatili slovní zásobu a využili možnosti hovořit celý týden
pouze anglicky, neboť Patrick česky vůbec neuměl. Ohlasy dětí byly
kladné, většina z nich si celý týden opravdu užila. Na závěr kurzu dostali všichni žáci certifikát o absolvování.
A pokud bude zájem ze strany rodičů a dětí, určitě si tento netradiční způsob výuky ještě zopakujeme.
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A co na to říkali zúčastnění žáci?
Téměř totéž – skvělá příležitost procvičit si angličtinu, spousta nových slovíček. A všichni čekali někoho
mladšího.
Protože reakce byly kladné, příští rok si kurz určitě zopakujeme.
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Školní výlet
Patricie Segetová, 4. třída
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Ve čtvrtek 12. června jsme jeli na školní výlet. Vyjížděli jsme ve čtvrt na devět směr Kopřivnice.
Navštívili jsme Technické muzeum Tatra v Kopřivnici. Dostali jsme papíry s otázkami, které jsme
museli vyplnit. Naše skupina skončila na 3. místě. Po návštěvě muzea jsme pokračovali do
Štramberku, kde jsme navštívili rozhlednu Štramberská Trúba. koupila jsem si tady ozdobný
kámen. Dále jsme šli do minizoo. Tady
jsme viděli pavouky, raby, hady, ryby,
chameleona, želvy, veverky, žáby,
ještěrky a agamy. Také nám pan
majitel ukázal, jak se krmí hadi. poté
jsme navštívili výrobnu štramberských
uší, což je vyhlášená nejen štramberská
pochoutka. Výlet se mi moc líbil, vyšlo
nám i počasí. Děkuji paní učitelce za
příjemně strávený den plný zážitků.
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Chorvatsko očima dětí ve verších
V Chorvatsku jsme pobyli,
školu jsme tam neměli.
Počasí nám vcelku přálo,
ale poslední den za houby stálo.
Jídla jsme si moc neužili,
všechno jsme si nakoupili.
V moři bylo vody plno,
zpátky jsme jeli přes naše Brno.
Pavel si koupil prut,
pochválil mu ho Standa Rut.
Pavel si koupil lehátko,
na smetišti skončilo zakrátko.
Pavel si koupil další lehátko,
ve vodě mu začalo funět jako prasátko.

Na diskotéce jsme všichni řádili,
u moře jsme se dobře bavili.
Voda byla teplá jako kafíčko,
celý týden nám svítilo sluníčko.
Kačka Kotalová, 6. třída
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Šimon Plhák, 7. třída
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S kufry jsme ke škole přijeli,
ve čtyři autobusem vyjeli,
Cesta byla velmi dlouhá,
spánek byla naše velká touha.
Do jedné jsme nespali,
proto jsme jen kecali.
S kufry jsme se tahali,
do chatek je jen těžko dostali.
Jídlo pořád za nic stálo,
mnohdy se nám o něm zdálo.
Komárů tam bylo dosti,
poštípali nám snad i kosti.
V úterý jsme na rafty jeli,
peřeje na nich sjížděli.
Na raftech byl velký hic,
všichni z toho byli pic.
Pavel, to je správný blázen,
utratil všechny kuny rázem.
Koupil si tři lehátka,
no, bylo to jak pohádka.
Pavlovi se nejspíš zdálo,
že utrácení peněz bylo málo,
proto si ještě koupil prut –
no, proč ne – stál jen 80 kun.
Na diskotékách jsme si zatančili
a náladu si z toho všeho hned vylepšili.
Sluníčko nám pořád svítilo,
proto se nám všem v Chorvatsku líbilo.
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holky, 7. třída
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Postřehy z Chorvatska
Aby byly dojmy z Chorvatska kompletní, rozhodla jsem se napsat pár postřehů, které nám zpestřily
pobyt v Chorvatsku. V každém ze tří postřehů je hrdinou někdo jiný a jeho příběh patří k těm, na
které se nezapomíná, hlavně aktéry samotnými.
Filip a jeho prst
Hned v neděli, když jsme šli na pláž, se Filipovi podařilo hodit si na
prostředníček opravdu těžký kámen, což mělo za následek odtrhnutí nehtu a
lehké krvácení. Vše se podařilo zdárně ošetřit, nicméně protože byl prst
nateklý, doporučila jsem Filipovi, aby ruku držel nad hlavou, ať se otok
zmenší. Filip byl opravdu vytrvalý - kdykoliv jsme potřebovali vědět, kde je,
stačilo sledovat zvednutou ruku. Ošetřování prstu nás provázelo celým
pobytem s výsledkem, že Filip prstem hýbal a maminka mu ho doléčila
doma.

Po prvním odpoledni stráveném na pláži u moře se Pavel a
jeho kamarádi rozhodli uskutečnit expedici kolem skály
s cílem objevit neznámé živočichy. Pro svou bezpečnost se
Pavel rozhodl, že zakoupí v místním krámku nafukovací
lehátko a následující odpoledne vyrazí v doprovodu pana
učitele Václavka na určené místo. Expedice vyrazila, ovšem
skončila dřív než bys řekl švec – lehátko bylo během pár minut
rozpáráno o skálu. Pavel sice ještě přemýšlel, že by ho zkusil
vyreklamovat, ale bylo mu vysvětleno, že to asi neprojde, že prodavačka není hloupá a pozná, že
ke zničení došlo vlastní neopatrností. Protože plán na expedici byl silnější než cokoliv jiného,
následující den Pavel opět vyrazil na nákup za účelem pořízení dalšího lehátka. Jeho dilema, zda
koupit jedno nafukovací lehátko nebo dva malé čluny s medvídkem Pú, bylo vyřešeno až po
přepočítání ceny. Opět zvítězilo lehátko a Pavel celý nedočkavý čekal na konec odpoledního klidu,
jen aby mohl opět zahájit expedici. Jaké však bylo jeho zklamání, když zjistil, že lehátko se bez
příčiny vyfukuje. Tentokrát jeho nápad reklamace byl oprávněný, a tak opět vyrazil do obchodu a
za pomoci Davida byla jejich mise úspěšná a Pavel se mohl těšit z nového lehátka. Vzhledem
k tomu, že byl Pavel tak vyčerpán z nákupů, již nenašel sílu expedici uskutečnit. Nicméně
k nákupům sílu měl a to hned prokázal při návštěvě městečka Omiš, kde Pavel zakoupil rybářský
prut junior a rozhodl se zbytek pobytu věnovat pouze rybolovu. Někteří spolužáci jeho aktivity
sledovali s jistou nedůvěrou a despektem, někteří dokonce uzavírali sázky, zda Pavel něco chytí
nebo ne. Hned večer po návratu z výletu Pavel nachystal návnadu a následující den vyrazil. Dovolil
i panu učiteli Václavkovi, aby si zkusil nahodit. Pan učitel opatrně nahodil prut se splávkem kousek
před sebe, několikrát pokus zopakoval, ale Pavlovi se tento styl evidentně nezamlouval, a proto
doporučil nahazovat jako jeho děda. Pan učitel tedy následoval Pavlovu radu, rozmáchl se a
nahodil. Prut junior zřejmě není stavěný na razanci a sílu, kterou disponuje pan učitel. Proto
následovalo zamotání silonu s následným utržením splávku, který letěl neznámo jakým směrem a
na jakou vzdálenost. Zbytek pobytu u moře skupina potápěčů a plavců – záchranářů složená
z našich dětí prozkoumávala pobřeží a hledala splávek. Úspěšným zachráncem se nakonec stal
Adam Kubica, který se pustil do vzdálenosti cca 60 metrů, kde splávek našel. Pavel měl opravdu
velkou radost, celý večer prut spravoval a následující den opět vyrazil. Sázek na jeho úspěch
přibývalo jako hub po dešti a Pavel jakoby tušil, že přichází jeho velká chvíle a on nemůže své
fanoušky zklamat. A nezklamal – jeho úlovek zcela určitě nepatřil k trofejním, ale k triumfálním.
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Pavel a jeho nákupy

8

S obrovským úspěchem a za obdivného pokyvování vytáhl svůj úlovek na břeh, aby všichni viděli,
jaký je rybář. A jako opravdový rybář se zachoval hned v zápětí, kdy rybku pustil zpět do moře.
Michal a jeho mobil
Michal je známý tím, že bez mobilu, případně jiného podobného přístroje
nemůže existovat, zažil opravdu nervy drásající zážitek, na který bude dlouho
vzpomínat. Asi tušíte, čeho se týkal. Ano – byl to jeho mobilní telefon. Ještě
v sobotu se mu podařilo odeslat zprávu rodičům o šťastném příjezdu do
Chorvatska, poté telefon vypnul a další den ho již nezapnul. Vložil si takové
heslo, že si ho nezapamatoval a tak došlo k zablokování celého telefonu. Tři
dny chodil jako tělo bez duše, neustále se snažil něco vyťukávat do klávesnice,
mobil přemlouval, prosil, vyhrožoval – bezvýsledně. Mobil nepovolil vstup,
zůstal zablokovaný a Michal marně přemýšlel, co dál. Naštěstí internet je vševědoucí, tak Michal
další dva dny zkoumal různé možnosti, až konečně zvítězil. Mobil odblokoval, aktivoval a byl opět
spokojený. Před odjezdem přišla další rána – mobil Michalovi zapadl pod podlážku u chaty, a tak
mu nezbylo nic jiného než poslední minuty před odjezdem věnovat vyprošťování mobilu
z nepřístupného terénu. Ale to ještě nebyl konec – nejdramatičtější okamžik Michal zažil při cestě
zpátky. Během zastávky na odpočívadle bylo některým chlapcům líno jít celých 60 metrů na WC,
tak se rozhodli zaběhnout na přilehlou posečenou louku a za balíky slámy vykonat svou potřebu.
Michal samozřejmě mezi nimi. S mobilem v kapse vyběhl, bez mobilu v kapse se vrátil. Naštěstí si
toho ihned všiml, tak mobil začal hledat. Po tmě se vypnutý mobil hledá opravdu špatně, tak
nezbylo než Michalovi pomoci. Četa s baterkami ať už v mobilech nebo na čele vyrazila a
nejúspěšnějším tentokrát byl pan učitel Václavek, který ztracený mobil našel.

Kateřina Pelíšková
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A že bylo v Chorvatsku opravdu horko, vám dokazuje Matouš:
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HVĚZDA NAŠÍ ŠKOLY
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Hvězda pro toto vydání je Patricie Segetová. Chodí do čtvrté třídy a hraje stolní tenis.
A tak jsme pro vás udělali rozhovor.
V kolika letech jsi začala se stolním tenisem?
Patricie: Stolní tenis hraji od svých sedmi let, to znamená, že ho hraji třetím rokem.
Za který tým hraješ?
Patricie: Hraji za TJ SOKOL DĚHYLOV
Vyhrála jsi už nějaké medaile nebo poháry?
Patricie: Ano, mám poháry i medaile. Nejvíce si cením posledního poháru, který
jsem získala za 1.místo v kategorii nejmladších žákyň v Darkovicích a stala jsem se
přebornicí okresu Opava. Dále jsem vyhrála Starobělskou minipálku a Darkovickou
minipálku. Obsadila jsem 3. místo v kategorii 9 - 12 let v soutěži v DDM Marie
Majerové. Dále pak 3. místo ve čtyřhře v okresním přeboru nejmladších žákyň. Stala
jsem se také vítězkou Vánočního turnaje v Děhylově.
Máš nějaký sportovní idol?
Patricie: Ano, Petra Korbela.
Setkala ses s nějakou sportovní hvězdou?
Patricie: Ano, na letním soustředění za námi přijel Patrik Klos, který je mistrem
České republiky ve stolním tenise.
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V tomto čísle vyzpovídala Patricie (za Tornádo) svého tatínka.

TORNÁDO: Jaké je vaše povolání?
RNDr. Jiří Seget: Moje povolání je radiologický fyzik.
TORNÁDO: Kde pracujete a co děláte?
RNDr. Jiří Seget: Pracuji na onkologické klinice Fakultní nemocnice v
Ostravě – Porubě a zabývám se matematickými výpočty při terapeutické
léčbě onkologicky nemocných pacientů.
TORNÁDO: Co jste se všechno musel naučit?
RNDr. Jiří Seget: Musel jsem se naučit základy
jaderné fyziky a kvantové mechaniky, radiologii a
doziometrii.

TORNÁDO: Co dělá fyzik ve svém volném čase?
RNDr. Jiří Seget: Ve svém volném čase provádím domácí a údržbářské
práce kolem svého rodinného domu, dále drobné opravy aut a
motocyklu, rád jezdím na kole a chodím na horské túry.
Tornádo děkuje za rozhovor.
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TORNÁDO: Uvažoval jste někdy o jiném
povolání?
RNDr. Jiří Seget: Ano uvažoval jsem o jiném
povolání, chtěl jsem studovat všeobecné
lékařství.
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA
V našem letošním posledním čísle se podíváme na to, jak
se chovají kočky. Ale nemyslete si, že to jsou takové,
kterých je tady všude dost. – Kdepak. Jedná se o rasu
Ragdoll. Tyhle kocoury má doma Ondra Lakota ze čtvrté
třídy.
Kolik kocourů doma máte a koho napadlo chovat
zrovna tuto rasu?
Máme doma dva kocoury, jmenují se Merlin a Fazil.
Merlin má 5 let a Fazil je mladší, tomu jsou tři roky. A chováme je proto, že se tahle rasa moc líbila
mojí mamince. Merlin je tmavě hnědý a Fazil rezavý.
Čím se rasa Ragdoll vyznačuje, co je pro ni typické?
Kocouři jsou docela velcí, když si lehnou, můžou dosáhnout délky až 80 až 100 centimetrů. Barvu
můžou mít hnědou, černou, bílou nebo rezavou, barvy se mohou vzájemně kombinovat. Nebudou
moc vhodní k alergikům, protože pouštějí hodně chlupů. Když jsme tetě 2 měsíce hlídali jejího
kocoura (mainská mývalí kočka), tak ten se choval úplně jinak, než naši kocouři. Naši kocouři
poslouchají, dokonce Merlin umí aportovat.
Co se Ti na nich nejvíce líbí?
Jsou hodně mazliví, a když se natáhnou, jsou opravdu dlouzí.
Máte je tedy doma nebo je pouštíte i ven?
Jsou to opravdu domácí kočky, máme je v domě, a když bychom chtěli, aby se šli proběhnout na
zahradu, docela se bojí i obyčejného větru a ze dveří nevystrčí ani nos. Na pobyt v domě jsou
zvyklí, protože jsme si je pořídili ještě v době, kdy jsme bydleli v bytě v Porubě.

Máš nějakou zábavnou historku?
Když někde necháme ležet igelitku, oba dva jsou schopni ji sežrat, i
když v ní nic není. Večer si spolu hrají tak, že se honí po celém
domě nebo třeba když dojí, jdou škrábat na sklo okna a je jedno,
jestli mají tlapky špinavé nebo ne.
Děkujeme za rozhovor.
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Jsou nároční na stravu?
Jak se to vezme. Samozřejmě dostávají kočičí konzervy, ale nejraději mají čerstvou šunku
z Globusu. Na pití dostávají vodu, protože mléko pro ně není moc vhodné.
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Ondra Lakota
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Ve dnech 24.4 – 27.4 se v Olomouci uskutečnila zahradnická výstava Flóra Olomouc.
Výstavy se zúčastnila většina
významných zahradnických
firem z České republiky a
okolních států.
Návštěvníci mohli vidět
spoustu zajímavých zahradních
prvků – výsadeb květin,
květinových aranžmá, bylin a
stromů.
Smetanovy sady se spoustou
rozkvetlých záhonů, osázených
tulipány a jinými cibulovinami lákaly k procházkám nebo posezení. Pavilón A byl
neustále plný lidí kochajících se zelení a zahrádkářů.
Výstava byla zároveň
prodejní, každý si mohl vybrat
ze spousty rostlin.
Během výstavy se vydařilo
počasí, takže spousta
návštěvníků toho využila
k pěkné procházce.
Flóra se pořádá dvakrát ročně
a každý kdo má rád rostliny
nebo zahrádkaří si tam pěkně
užije.
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1. zastavení
Štramberk:
a) Trúba
Asi 40 metrů vysoká věž Štramberská Trúba je dominantou malebného městečka Štramberk
ležícího v blízkosti měst Kopřivnice a Nový Jičín. Tyčí se na strmém skalnatém ostrohu
vrcholu zvaného Zámecký kopec.

b) Technické Muzeum Tatra

c) Jeskyně Šipka
Šipka je krasová jeskyně ve Štramberském krasu na severní Moravě poblíž Štramberka.
Roku 1880 se proslavila tím, že v ní tehdejší profesor na novojičínském gymnáziu Karel Jaroslav
Maška, který zde dělal průzkum, objevil čelist neandertálského dítěte, jež zemřelo ve věku 8 až
10 let. K.J. Maška svým výzkumem dokázal, že v pravěku jeskyni obývali střídavě lovci a dravá
zvěř.
Otevřeno je zde každý den v týdnu.
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Ve zcela unikátním technickém muzeu Kopřivnice je zachycena téměř stopadesátiletá historie
automobilky Tatra od doby, kdy byl roku 1897 vyroben první automobil v Rakousko Uhersku, nazvaný Präsident.
Otevírací doba:
květen – září : 9.00 - 17.00 hod.
říjen – duben : 9.00 – 16.00 hod.
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d) Štramberská Botanická Zahrada
V místech bývalého vápencového lomu ve Štramberku se nachází neobvyklá botanická zahrada,
jejiž základem je kamenný labyrint, který navozuje pocit antického prostředí. K vidění jsou tu
nejen vzácné rostliny, ale i nepřeberné množství hmyzích unikátů. K největším ozdobám patří víc
než 600 druhů.

Tornádo 4/2013-2014

Eliška Stašová a Denisa Kuchařová
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ANGLICKÉ OKÉNKO
Tak letos naposledy perly z překladů, tentokráte žáků 9. třídy.
I saw Roger on Saturday. – Really? I haven’t seen him since Christmas.
Správně: Viděl jsem Rogera v sobotu. – Opravdu? Neviděl jsem ho od Vánoc.
Já vidím Rogera v sobotu. – Opravdu? Já nemám hezké.
I’ve done the washing up free times so far this week. – That’s OK. I did it every day last week.
Správně: Tento týden jsem už třikrát umývala nádobí. – To je v poho. Já jsem myla celý minulý týden.
Já se myju třikrát za týden. - To je OK. Já každý den minulý týden.
Já jsem myla nádobí ve tři, takže už nemusím tento víkend.
Čistil jsem ve 3 hodiny tento víkend. Je to OK.
Musím uklidit o víkendu. – OK, já uklízím každý den.
Musím uklízet o mém volném čase v týdnu. – To je v poho, já jsem uklízel celý minulý týden.
I can’t play tennis. I’ve broken my finger. – Oh, dear. I broke my finger last year.
Správně: Nemůžu hrát tenis. Zlomil jsem si prst. – No nazdar. Já jsem ho měl zlomený minulý rok.
Neumím hrát tenis. Zlomil jsem si nohu. – Já taky neumím hrát, minulý rok jsem si zlomila nohu.

Tornádo 4/2013-2014

Amy has been in the bathroom a long time. I’m waiting to have a shower. – I know. She was in there for
an hour yesterday.
Správně: Amy už je dlouho v koupelně. Čekám, abych se mohla osprchovat. – Já vím, včera tam byla
hodinu.
Amy byla v obýváku hodně dlouho. Čekal jsem, až se umyje. – Já vím. Byla tam čtyři hodiny včera.

1
6

Tornádo 4/2013-2014

Příznakem dospívání je, když si místo Řeknu to mamince, začínáš myslet Hlavně, aby se to
maminka nedozvěděla.

Dcerka účetního zakopla a řekla: „Sakra, to bolí!“ Tatínek povídá: „Jestli už to ošklivé slovo nikdy
neřekneš, dostaneš pětikorunu.“ Za pár dní přiběhne dcerka ze školy za tatínkem a povídá: „Tati,
mám nové slovo, které je nejmíň za dvacku.“

Zloděj poučuje svého syna před odchodem do školy: „Nezáviď spolužákům, když se chlubí, co
všechno mají. Raději si zapamatuj, kde bydlí.“

Mami, víš kolik pasty je v zubní pastě? – Nevím. – Já to vím. Od gauče až k televizi.

Když tě rodiče přistihnou při lži, koukni se jim hluboko do očí a chladnokrevně řekni: "Mikuláš,
Ježíšek, čápi..."

"Tati, vyzkoušel jsem tvojí novou motorku..." "A co?" "Mám ti to popsat, nebo si to zítra přečteš v
novinách?"

Tatínek nadává synovi: "Johny, když bylo Lincolnovi tolik co tobě, denně se ve světle krbu učil."
Synek odpovídá: "Jo tati, a když bylo Lincolnovi tolik co tobě, byl prezidentem."

Šestiletý synek přiběhne za maminkou s brekem, že ho jeho malá sestřička tahá za vlasy. Maminka
mu vysvětluje: "Přestaň brečet. Ona je ještě malá a neví, že tahání za vlasy bolí." Synek odejde a za
chvíli je zase slyšet pláč. Maminka doběhne do pokoje a vidí řvoucí holčičku, přičemž synek se na
maminku nevinně podívá a říká: "Tak teď už to ví."

Pošťačka zvoní u dveří. Otevře jí malý, snad sedmiletý chlapec s pivem v ruce a zapáleným
doutníkem v puse.
Otřesená pošťačka se ptá: "Ehmm, ahoj, jsou rodiče doma?"
Chlapec potáhne z doutníku, kouř vyfoukne směrem k pošťačce, odklepe popel na koberec a
znuděně prohodí: "Co myslíš?"

Omylem spadne paní učitelka do pekla.
Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky
pozoruje celé dění. V tom přijde na kontrolu sám Lucifer.
Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: "Ženská, co vy tady děláte, vy patříte do nebe a tady je
peklo!"
"To je peklo?" diví se paní učitelka, "a já myslela, že je velká přestávka!"

1
7


"A co říkal tvůj tatínek na vysvědčení?" ptá se paní učitelka.
"No byl pěkně naštvaný. Radši se mu vyhněte, až ho potkáte."

"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!"

"Aleši, přiznej se, kdo za tebe udělal ten domácí úkol?"
"Ani nevím, paní učitelko, včera jsem přišel domů tak unavený, že jsem šel hned spát."



Tornádo 4/2013-2014
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CHORVATSKO – RUSKAMEN 2014
To to trvá!

Tak, Majo, jak si na
tom s Radkem?

Zumba byla
bomba!

Já se snad toho moře
nedočkám!

Dvě hodiny pod
vodou a jenom tři
mušle. To je bída!

Protáhnout, dva,
tři … Ale pozor na prst!

Tady jsem
jako anděl!

Tak, toto
ne!

Ale ano , Davide, ano.

Levá, kontr!!!

Tak v neděli mobil,
dneska pádlo, co mě
ještě čeká?

Pravá, vpřed. A holky, pádla
do vody, neflákat se.! My to
s panem učitelem sami
nedáme! Raft je pro osm, ne
pro dva!

Tornádo 4/2013-2014

Jez už nebo
Ti jednu
fláknu!

1
9

Redakční rada
Kačka Kotalová
Eliška Stašová
Denča Kuchařová
Ondra Lakota
Patricie Segetová

Tornádo 4/2013-2014

Kateřina Pelíšková

2
0

