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SLOVO ÚVODEM
Je tady opět nový školní rok a s ním i další vydání našeho časopisu. Letos jsme pro vás připravili
několik novinek – přibylo nám pár nových rubrik a některé rubriky budeme zařazovat příležitostně.
Takže nejdříve novinky – s novými členkami a členy redakční rady přibyly nápady a obohatily náš
časopis o to, co se děje na zahradě a následně v kuchyni a trochu si i pocestujeme. Budeme
pokračovat v osvědčených příspěvcích – vtipy, kvízy, hvězda naší školy a závěrečný komiks.
Od září jsme toho stihli opravdu hodně, proto jenom v rychlosti připomeneme dvě akce. Určitě si
zavzpomínáme na výstavu zvířat a drakiádu. O výletu do Prahy mi bohužel nepřišel příspěvek, tak
snad se na něj dostane v dalším čísle.
Závěrem bych chtěla touto cestou přivítat v našich řadách nové redaktorky a redaktory a nejen
jim, ale i vám všem popřát hodně elánu, dobré nálady a optimismu do letošního školního roku.
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Kateřina Pelíšková
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Školní akce letem světem
Máme rádi zvířata
Dne 3. 10. 2014 se uskutečnila
výstava zvířat na dolním respiriu školy.
Byla tam různá zvířata například:
králíci, kočičky, morčata, hadi a mnoho
dalších. Každý z žáků měl možnost
hodnotit přítomné domácí mazlíčky.
Nejvíce bodů získal David Coufal, a není
divu, protože přinesl hned několik
svých zvířátek - hady, agamu a
potkana. Nejvíce bodů a tudíž největší
přízně se těšila právě jeho agama.

Dne 16. 10. 2014 se uskutečnila drakiáda na poli u fotbalového hřiště. Byl tam celý
první stupeň a pátá třída pomáhala. Byly tam čtyři různé kategorie:
 Drak akrobat- drak, který předvede
nejlepší kousky.
 Drak krasavec-soutěž o nejhezčího
draka nebo s nejdelším ocasem.
 Drak domácí-drak, který byl vyroben
doma.
 Drak tulák- drak, který vyletěl co
nejvýše.
Počasí nebylo moc dobré, ale vítr foukal. Pár draků se jako každý rok zatoulalo tak,
že už je nikdo nenašel. Všichni jsme se ale dobře pobavili a strávili příjemné
dopoledne.
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Drakiáda
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Nakonec nám pan starosta ukázal nákresy nové haly a budovy, která bude nad tělocvičnou. Všichni
jsme potom panu starostovi poděkovali a odešli do školy, kam se nikomu moc nechtělo.
Za redakční radu Kateřina Kotalová
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Dne 1.10.2014 se žákovská rada vypravila na návštěvu k panu
starostovi a abyste o nic nepřišli, vypravily jsme se společně
s nimi a všechno si pečlivě zaznamenaly. Na úvod nám pan
starosta vysvětlil, jak se vlastně starosta volí. Na začátku
vybere 15 zastupitelů pětičlennou radu a z té následně vyjde
starosta. Všechny třídy měly hezky připravené otázky a my
jsme tak neměli práci jiné vymýšlet. Pan starosta nám velice
ochotně odpovídal, a proto pro vás máme i tento rozhovor.
Budou nějaké automaty na jízdenky?
Automaty na jízdenky se nám nevyplatí, protože už existují i jízdenky, které si můžeme koupit přes
mobilní telefon. Na automatech by se hlavně prodělalo z důvodů údržby.
Bude nová sportovní hala?
Novou sportovní halu bychom chtěli, ale zatím nejsou peníze. Plány a nákresy máme, hala bude
stát za hřištěm a budou tam i nějaké tenisové kurty. Hala bude hlavně sloužit pro tělesnou
výchovu, protože naše tělocvična je hodně malá.
A skatepark?
Ten už bohužel nebude. Teď je otevřená zahrada staré školky a na chodnících se na skateboardu
jezdit dá.
A co se letos změní na škole?
Místo zadního vchodu se bude stavět výtah, aby byla naše škola bezbariérová. Jedna třída bude
místo dílny a další dvě v budově, která se přistaví nad tělocvičnu, a kde budou taky nové šatny.
A stará školka zůstane?
S největší pravděpodobností jí zbouráme, ale zatím se tam hraje ping-pong a chtěly by tam cvičit
maminky s dětmi.
Změní se nám nějak obědy?
Paní vedoucí byla na školení a odstraní se nezdravé jídlo a např.: budeme mít vývar max. 4x
měsíčně. Druhé jídlo by potom musela být jenom zelenina, úplně bezmasé nebo velmi zdravé jídlo.
Jaké akce v tomto roce budou?
Už bylo loučení s létem, taky proběhne divadelní festival i s představením pro děti.
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A my přejeme spoustu další úspěchů.
Za redakční radu Daniel Košťál
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Je tady nový školní rok a s ním i nová hvězda z naší školy. Pro tento
díl jsme si vybrali sedmačku Kateřinu Kotalovou. Kačka, jak asi
všichni víte, cvičí aerobik a my jsme se vám rozhodli tento sport a vůbec Kačku aspoň trochu přiblížit.
Jaký tanec tančíš?
Cvičím aerobik, ale baví mě i spousta jiných sportů a tanců.
Jak dlouho cvičíš?
Cvičím od svých tří let, takže devět let.
Proč si s tím začala?
Začala jsem ve školce, kde jsme měli kroužek, potom mě mamka vodila na aerobik, kde jsme cvičili
s plyšákama a na konec jsem ve svých pěti letech přestoupila na závodní aerobik.
Jak často trénuješ?
Doma každý den, na tréninky chodím čtyřikrát týdně, někdy v pátek chodím cvičit DUO do staré školky a o
víkendu mívám většinou soutěže.
Jaké soutěže si vyhrála a co si již dokázala?
Vyhrála jsem MS ČR v chearleadingu, první místo na soutěži na VŠB, taky soutěž Valašský pohár a se
skupinou se umisťujume většinou na předních příčkách.
Na co jsi opravdu pyšná?
Jsem pyšná na to, že už jsem známější a taky můžu ve škole pomáhat paní učitelce trénovat holky z prvního
stupně.
Už si na soutěži opravdu něco pokazila a bylo ti to moc líto?
Když jsme letos byli v Praze tak jsem neudělala „šňůru“ a když jsem byla na závodech, tak jsem to celé, dá
se říct vzdala, protože mi nešla sestava a bylo mi to nebo spíš teď je mi to moc líto.
Kolik je vás ve skupině?
Na tréninky nás chodí přibližně patnáct, ale závodíme v jedenácti lidech.
Děláš kromě toho i nějaké tance?
Baví mě tančit skoro všechno, ale nejvíc asi Street dance.
Hodláš pokračovat v tanci, a jaké budou tvé další kroky?
V tanci určitě hodlám pokračovat, jednou bych chtěla být trenérka aerobiku a vedoucí na tanečním táboře.
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Máme rádi zvířata
Barbora Sedláčková je další chovatelka domácích zvířat. Když byla soutěž Máme rádi
zvířata, tak právě tam měla nádhernou kočku.
Máš kočku nebo kocoura?
Mám kočku.
Jaký druh kočky máš?
Mám Mainskou mývalí.
Je něčím zvláštní?
Je to dlouhosrstá kočka. Její srst je hustší
kolem krku, na nohou, na břiše a na ocasu.
Má velké rozměry, i s ocasem může
dosahovat až 1metru.
Jak se jmenuje a kolik váží?
Jmenuje se Oloreoribarabel ve zkratce je to Ori. Váží přibližně 7kg.
Proč jste jí vybrali takové jméno?
My jsme jí jméno nevybírali, už takové dostala, když se narodila.
Co znamená její jméno v překladu a v jakém to je jazyce?
V překladu to znamená Láska mého srdce. Jméno je ve vikingštině.

Jak dlouho už jí máte a kdy se narodila?
Máme už jí 4roky. Narodila se 21. prosince 2010.
Děkujeme za rozhovor.
Za redakční radu Petra Gřešová a Lucka Kleinová
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Je to cvičená kočka?
Ori poslechne jen pár povelů, vycvičit se dá. Tyto kočky umí třeba aportovat a
poslouchat podobně jako psi.
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TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE…

Kterou školu jsi vystudovala?
„České vysoké učení technické v Praze – fakultu architektury.“
Baví Tě tato práce?
„Většinou ano “
Kdo si myslíš, že by se mohl stát architektem?(Co musí umět, jakou povahu musí mít?)
„Architektem se může stát ten, koho baví něco vymýšlet, kdo umí a rád kreslí. Taky by měl
mít rád matematiku, geometrii a různé logické úkoly. Měl by mít dobré nápady a
představivost.“
Doporučila bys dětem, aby dělaly architekturu, až budou dospělé?
„Doporučila bych ji především těm dětem, které mají rády tvořivou a kreativní činnost.
V případě, že by si někdo chtěl vybrat toto zajímavé povolání, je potřeba vědět, že mu
předchází náročné studium na vysoké škole se spoustou technických předmětů, jako jsou
matematika, deskriptivní geometrie, pozemní stavitelství, stavební fyzika, statika apod.
Odměnou jsou potom předměty jako kresba, sochařství, dějiny umění nebo dějiny
architektury.Po škole se pak můžete rozhodnout, jestli budete navrhovat interiéry nebo
spíše novostavby a rekonstrukce. Pokud by Vás bavilo zabývat se zástavbou měst a větších
území, můžete se věnovat urbanismu a územnímu plánování.“
Jak architekt tráví svůj pracovní den?
Asi třetinu času věnuje schůzkám s klienty a realizačními firmami v kanceláři nebo přímo na
stavbě. Hodně času zabere vyřizování dokumentací na úřadech, dále pak vyhledávání
nových materiálů a výrobků na internetu, v obchodech a na výstavách.
Většinu času však tráví za psacím stolem a počítačem, kde tvoří vizualizace a modely svých
návrhů. Tato část práce by se myslím všem dětem, které baví stavět domy (např.
v Minecraftu), moc líbila 
V jakém programu na PC pracuješ ?
Pracuji v ArchiCADu nebo v Auto
CADU.

Denisa Kuchařová
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Co byste řekli na to, stát se v budoucnosti architektem? Patří k tomu sice spoustu
úsilí, ale myslím, že tohle povolání je moc pěkné, a když se ve škole budete snažit,
bude pro vás tato práce hračka. Dneska se podíváme za architektkou Ivanou
Kuchařovou, která je v tomto oboru už dost zkušená a její rady by vám mohly
v budoucnosti pomoct:
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Sportovní okénko
Odchod legendy z České Extraligy

Vašek Kaloč
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Letošní hokejová Tipsport extraliga začala trochu netradičním způsobem. První
zápas celého ročníku byl věnován rozhodčímu Milanu Minářovi, který již nebude
nadále působit v české Tipsport extralize. Nyní již působí v evropské EBEL lize, které
se účastní tým Orli Znojmo. Za celou svou dosavadní kariéru v české extralize
odpískal 755 zápasů v 17ti sezónách. Měl možnost pískat na mistrovstvích světa a
také na špičkových hokejových turnajích.
Jak sám Minář říká „Došla mi šťáva“. Minář také sám tvrdí, že ho nebavilo
potkávat ty samé hráče, trenéry a jezdit pořád na stejné hokejové stadiony. Sám
také tvrdí, že nechtěl spadnout do nějaké rutiny, která by se mu v budoucnu mohla
zdáti lehkou. Chtěl zkusit něco nového. Za sebe mu přeji mnoho úspěchu a při
sportu to nejdůležitější - zdraví.
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Filip Slavík
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Nohejbal je ryze česká hra, která vznikla v roce
1936. První náznaky byli již v roce 1922, když
fotbalista ze Slávie trénoval svoje dovednosti přes
síť. V roce 1936 poprvé začali hráči z týmu ze
Žlutých lázní kopat míče přes celé hřiště. Nejprve
byla hra bez pravidel. Dnes se hraje ve dvojicích
nebo trojicích. Postupem času se z nohejbalu stával
stále populárnější sport. Hráči velkých klubů jako
Sparta nebo Slavie provozovali nohejbal jako
vedlejší přípravu pro fotbal. Pořádaly se velké letní turnaje ve dvojicích a v Praze
nově i ve čtveřicích. Psal se rok 1953 a nohejbalistům přestaly stačit turnaje. Chtěli
svoje síly poměřovat pravidelně, a tak konečně založili dlouhodobou soutěž, a to
první nohejbalovou trampskou ligu. V lize bylo 10 týmů z Čech – kromě Prahy z
Českých Budějovic, Příbramska, Strakonic a Plzeňska. Po roce 1993 začala novodobá
éra nohejbalu. Nejvyšší soutěží sice bylo mistrovství světa a Evropy, avšak pro naše
hráče byl největším úspěchem co nejlepší výsledek v domácí lize, protože zahraničí
zdaleka nedosahovalo takových kvalit jako hra v Čechách a na Slovensku. V roce
1994 byl založen klub pro dívky. ČR získala od té doby několik evropských titulů. Za
zmínku stojí ME v Německu v roce 1995. O rok později získala ČR titul na MS v
Brazílii. V roce 1997 jsme dokonce získali dva tituly z
ME ve Francii, které jsme o rok později obhájili na
ME v Turecku.
Česká
republika
získala v nohejbale
mnoho titulů a má
za sebou dlouhou
nohejbalovou historii, avšak věříme, že český
nohejbal dokáže ještě mnohem víc.
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Zahrada & kuchyně

Dneska jsme navštívili naší zahradu. Než
posbíráme plody, tak bychom měli pohrabat listí
a porýt zahrádku na příští rok. No a když už
máme všechno hotovo, můžeme se dát do
sklizně. Do bedýnky uložíme jablka, hrušky,
ořechy, pozdní broskve a další ovoce, které
najdeme na zahradě. Nakonec bychom měli
sklidit taky mrkev a dýně. Protože je podzim a my potřebujeme doplnit vitamíny a
musíme posilnit imunitu, tak si uvaříme dýňovou polévku a připravíme dýňovou
marmeládu.

Podzim se blíží a s ním přichází čas dýní. Zelenina, která je hlavním symbolem
amerického Halloweenu, se skvěle hodí pro podzimní sychravé dny. Navíc jsou dýně
zdravé, obsahují provitamin A, vitaminy skupiny B, vápník, draslík, hořčík, železo a
zinek. Na světě jsou desítky druhů dýní. Všechny druhy dýní jsou jedlé, a to i ty
okrasné. Okrasné dýně se sice dají jíst, ale bývá s nimi více práce než užitku. Jsou
malé, hrubě strukturované a jejich dužina není příliš bohatá.
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Dýně

1
1

Tuto zajímavou zeleninu nemusíme ovšem jenom spapat, dá se využít také po
kreativní stránce a můžou vzniknout hotová umělecká díla.

Je ale i plno sladkostí a dobrůtek, které se dají z dýní vyrobit, a jeden z nich si
můžete nyní vyzkoušet:

Dýňová marmeláda
•1 dýně Hokkaido
•kousek zázvoru
•želírovací cukr
•1 pomeranč
•1 lžička mletého hřebíčku + 1 l. skořice
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Postup: 1 kg dužniny bez slupky a semínek nakrájejte na drobné kostičky a zalijte v
hrnci vodou 2 cm nad dýni a zhruba 20–30 minut vařte doměkka. K dýňové kaši
přisypte 500 g želírovacího cukru 2:1, 1 cm nastrouhaného oloupaného zázvoru,
šťávu a kůru z pomeranče, lžičku mletého hřebíčku a lžičku skořice, promíchejte,
přiveďte k varu a 3 minuty povařte. Rozlijte do čistých suchých sklenic a zavíčkujte.
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DÝŇOVÁ POLÉVKA
Počet porcí: 4-5
Doba přípravy: až 35 minut
SUROVINY:
1 menší dýně Hokkaido
1l vody a 2ks bujonu (nebo 1l dobrého vývaru)
½ 12% šlehačky
2-3 lžičky hladké mouky a ½ skleničky vody (jíšky)
sůl, pepř, kari, čili, muškátový květ

POSTUP PŘÍPRAVY RECEPTU:
Oloupeme a vydlabeme dýni, kterou poté nakrájíme na kostičky. Nakrájenou dýni
dáme do hrnce a zalijeme vodou či vývarem a necháme vařit, dokud dýně
nezměkne. Do vody dáme dle chuti muškátový květ a sůl. Až dýně změkne, dáme do
vody bujony a rozmixujeme do hladka, necháme chvilinku probublávat. Potom
přidáme jíšku, smetanu a zbylé koření dle chuti, necháme projít varem a je to.

Petra Gřešová a Lucka Kleinová

TORNÁDO 1-2014/2015

POZNÁMKA:
Může se stát, že když budete mít větší dýni, tak po přidání jíšky může polévka hodně
zhoustnout, přidejte trochu vody, aby se naředila.
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Polsko
Polsko je náš severní soused, rozlohou je 9. nevětší stát Evropy. Na severu má přístup k Baltskému
moři. Hlavním městem je Varšava. Další velká město jsou např. Krakow, Lodž, Gdaňsk, Gdynia,
Katowice, Wroclaw, Poznaň a Štětín. My se podíváme do Gdaňsku, Gdynie, Varšavy a Lodže.
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Doprava: V Polsku je hustá síť silnic. Většina větších
měst je spojena rychlostními silnicemi a dálnicemi.
Některé úseky dálnic jsou zpoplatněné. Železniční síť je
rovněž velmi hustá. Mezi většími městy jezdí vlaky
poměrně rychle, ale většinou není cestovní rychlost
příliš vysoká. Jízdné není příliš vysoké. Chcete-li
v Polsku strávit víkend, existují víkendové jízdenky
platné od pátečního večera do pondělního rána.
Existují varianty do první a druhé třídy a pro rychlíky
nebo všechny vlaky. Místenky k těmto jízdenkám nejsou nutné, ale doporučují se. MHD má většina
měst. Ve větších městech se nachází trolejbusy nebo tramvaje. Metro jezdí pouze ve Varšavě.
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Lodž: Lodž je se svou rozlohou 294 km² třetím
největším městem Polska. Lodž leží 130 km
jihozápadně od Varšavy a vzdálenost naší školy a Lodže
je 305 km. V Lodži se nachází Botanická zahrada, která
má přes 3 500 druhů rostlin. Na ploše 16,4 ha se
rozkládá ZOO, ve které najdeme bizony, klokany, slony
a další zvířata. V centru města se nachází velké
obchodní centrum "Manufaktura", které využívá
budovy zrušené továrny.
Z Varšavy dojedete autem do Lodže za asi 1 a 45 minut
a z Krásného Pole za 3 hodiny 20 minut. Vlak z Varšavy
do Lodže jede 2 hodiny a 15 minut. Jízdenka stojí
25,00zł (163 Kč). K jízdence automaticky dostanete
místenku. Pro přepravu po městě je nejvhodnější tramvaj, která spojuje celou Lodž. Tramvaje jezdí
v intervalech okolo 15-20 minut a na příměstských linkách je interval 20 - 60 minut. Celodenní
jízdenka pro město Lodž stojí 12zł a dětská 6zł. Pro město Lodž a její okolí stojí jízdenka 14,40zł a
pro dítě 7,20zł.
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Varšava: Varšava je hlavním a zároveň největším městem Polska.
Vzdálenost mezi naší školou a Varšavou je 400 km. Nejstarší část
Varšavy je Varšavské staré město. Ve středu se nachází
Staroměstské náměstí. Poblíž leží katedrála sv. Jana. V centru se
nachází několik výškových budov. Tou nejzajímavější je Palác
kultury a vědy, který byl vybudován v roce 1955 jako dar od lidu
sovětského svazu. S výškou 231 m se jedná o nejvyšší varšavskou
budovu, ve 30 patře, které je ve výšce 114 m leží vyhlídka ze které
je nádherný výhled na Varšavu.
Autem dojedete do Varšavy asi za 4 a půl hodiny. Vlak ze Svinova
do Varšavy jede 6 hodin. Vlak jede 4x denně a cena jízdenky se
pohybuje okolo 1 500Kč, k jízdence je nutno zakoupit místenku,
protože v Polsku je většina vlaků povinně místenkových. Vnitrostátní místenky jsou zdarma a za
místenku z Ostravy do Varšavy dáte asi 70Kč. Ve Varšavě
jezdí jedna linka metra, tramvajových linek je 27, které
jezdí ve dne. Tramvaje jezdí po celé Varšavě. Noční
doprava po Varšavě je možná pouze autobusy. Celodenní
jízdenka stojí 26zł a za dětskou zaplatíte 13zł.
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Trojměstí - Gdaňsk, Gdynia, Sopot: Gdaňsk se nachází asi
290 km severně od Varšavy. V celém trojměstí žije asi 750
000 obyvatel. Všechna tři města se nachází u Baltského
moře. Všechna tři města mají písečné pláže. V Sopotech se
nachází nejdelší dřevěné molo v Evropě. Historické centrum
v Gdaňsku je opravdu nádherné, je podobné přístavním
městům například v Holandsku nebo Dánsku. Hlavní nádraží v Gdaňsku je jedno z nejkrásnějších v
Polsku.
Z Varšavy dojedete do Gdaňsku autem skoro 4 hodiny. Cesta vlakem trvá 4 - 6 hodin. Délka cesty
se odvíjí podle toho, kterým vlakem pojedete, některé vlaky jedou přímo do Gdaňsku a zbylé jedou
přes město Bydhošť. Cena jízdenky do vlaku, který jede přímo je 87zł (573 Kč), a do vlaku přes
Bydhošť je 62zł (408 Kč). V Gdaňsku jezdí tramvaje a autobusy, tramvaje jezdí i k plážím (Jelitkowo,
Brzeźno plaźa, Stogi plaźa). Celodenní jízdenka stojí 12zł a pro dítě 6zł. V Gdyni je rozšířená
trolejbusová doprava. Trolejbusy jezdí také do
Sopot. Celodenní jízdenka stojí také 12zł a 6zł. Pro
dopravu mezi městy mohu doporučit vlak. Mezi
Gdaňskem a Gdyni přes Sopoty jezdí osobní vlak ve
velice krátkém intervalu, ve špičku okolo 5 - 10
minut. Cena jízdenky se odvíjí od vzdálenosti kterou
ujedete, např. Gdaňsk - Gdynia vás vyjde na 5,70zł.

A toto je k Polsku vše. Ve městech se ovšem nachází mnohem více památek a je na vás, jestli se
vypravíte je najít a nebo vám bude stačit si o nich přečíst. Za sebe vám mohu Polsko doporučit.

Daniel Košťál 8.třída
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Pár odkazů, které se mohou hodit:
Cena jízdenek a jízdní řád http://pkp.pl/
Stránky z různými nápady, možnosti ubytování, možnosti dopravy http://www.polsko.travel/cz/
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Pro toto číslo jsme si vybrali tři práce z 6.třídy. Žáci měli za úkol nakreslit svůj dům nebo nějaké místo
s rodinou a k tomu napsat báseň. My jsme si vybrali ty nejlepší z nich.

Máme velký domeček,
a v něm malý byteček.
Před domečkem růžičku,
a další malou kytičku.
Máme taky hlídače,
velké jako papuče!
Natálie Hurníková

Sotva příjdu ze školy,
Udělám si úkoly.
Sestra večer tančí sambu,
Já si taky zábavu najdu.
Čtu si, luštím křížovku,
S taťkou hraju na schovku.
Mamka chystá svačinu,
Pro hladovou rodinu.
Taťka jezdí na kole,
Doma fotbal sleduje.
Mamka kytky zalije,
V knížce si pak listuje.
Je nám spolu krásně
a to je konec básně.
Jana Korabečná
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Doma se rádi máme,
o Vánocích si dárky dáme.
Táta si po práci pivko dá,
a v ping-pongu si to s kamarády rozdá.
Máma na zahradě stále je,
voňavé levandule pěstuje.
Brácha pořád honí míč,
celý den je skoro pryč.
Náš pes Ferda čilý jezd,
stále štěká ostošest.
Já na to tak přihlížím,
občas ruku k dílu přiložím.
Amálie Plháková
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Svátek všech svatých
Památka se slaví 1.listopadu. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či
období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.
Z tohoto hlediska jsou nevhodné papírové nebo umělé květiny, které se v moderní době na
hrobech objevují čím dál víc.

Památka zesnulých
Památka zesnulých či lidově Dušičky připadá na 2.listopad. Oslava Dušiček se odvíjí od svátku
Všech svatých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou
navštívit podsvětí. V této době na svátek Dušiček byly uspořádávány průvody na hřbitovy,
zdobily se hroby a konaly podobné zvyky. Svátek všech svatých a Památka zesnulých se slaví
nejen v České republice, ale i v okolních zemích – například v Polsku, v Německu, na Slovensku.

Halloween
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Halloween se slaví 31.října v USA, Kanadě, Velké
Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu.Je zde
zvykem převlíkat se do strašidelných kostýmu a
chodit od domu k domu zpívají koledu Trick or treat
(Koledu ,nebo vám něco provedu).

Markéta Bártová
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Bus Simulator 3D
Jste příznivci autobusů? Tak tato hra je pro vás! Super 3D grafika! Hladké ovládání,
realistická fyzika vozidel a výborná hratelnost. Buďte nejlepší řidič autobusů. Jezdit
můžete úplně kdekoliv, například v Paříži, na Sibiři, v Římě,… Patří to mezi nejlepší
hry na Google play.

Verze: 1.8.5

Aktualizováno: 18. 9. 2014

Rozbití obrazovky
Máte rádi srandu? Tak si stáhněte tuhle appku! Mnozí lidé vám určitě uvěří, že máte
rozbitý mobil. Můžete si vybrat různé typy rozbití (ale dávejte pozor na to, abyste
přes to viděli ).

Verze: 1.4

Aktualizováno: 17. 10. 2014

Jáchym Wildmann
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Tak a teď už je to všechno.
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Jan Mitták
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V červenci jsme si přpomněli 100 leté výročí 1 světové války. Při této příležitosti Ubisoft vydal
logickou hru, která nás má naučit a vysvětlit proč a jak žili vojáci, vysvětlit, co se stalo a co opravdu
byla pravda. Hra je vytvořená podle dopisů od vojáků, zpovědi lidí, co tento konflikt prožili. Hra je
podle skutečných událostí. Pomáhala k tomu stránka: www.apocalypse-10lives.com.
Máme před sebou dvourozměrnou logicko-akční chodičku (skákat ani střílet zde totiž není možné)
v originálních kulisách. Hratelnost je nicméně klasická. Překvapivý prim tak hraje příběh, který
sleduje úzce provázané příběhy čtyř zcela odlišných postav.
Ať už ale hrajete za nuceně nasazeného německého vojáka odloučeného od rodiny nebo
amerického dobrovolníka, budete dělat stále to samé. Tedy řešit jednoduché adventurní úkoly
spočívající v nošení věcí z místa na místo a skrývání se před pohledy a palbou nepřátel. Kromě
běhání do stran můžete jen útočit na blízko, lézt po žebřících a používat předměty z inventáře. Po
celých pět, maximálně šest hodin potřebných k dohrání hry, se hratelnost nijak nemění. A od
brzkého stereotypu vás neuchrání ani citlivé namíchání obsahu rovnoměrně kombinující
přemýšlivé a akční sekvence. Velkým zklamáním je i slibovaná účast psa. Od toho jsme si slibovali
mnohem více než jen občasné vzdálené přepínání pák a nošení předmětů. Během výpravného
příběhu navštívíte ty nejdůležitější momenty první světové války, jako jsou bitvy u Ypres a Verdunu
nebo ofenzivu na Sommě. Autoři si za cíl nekladli pouze pobavit, ale i poučit. Hra tak nabízí
spoustu zajímavých údajů.
Nečekejte ale, že byste po jejím dohrání ohromili učitelku dějepisu encyklopedickými znalostmi.
Přeci jen samotný příběh začíná stylem „zastřelili Františka d'Este a pak se na sebe všechny státy
vrhly“.
Předkládané informace mají za cíl spíše přiblížit každodenní život vojáka do takových detailů, jako
je starost o suché ponožky. Celé je to pojato velmi vkusně a nenásilně, a pokud vás tato linie
nezajímá, nemusíte se jí vůbec zabývat. Atmosféra všeobecného zmaru a nesmyslnosti zákopové
války ze hry přímo čiší a to i navzdory silně stylizované grafice. Ta je hodně osobitá a jistě nesedne
každému, byla by ale hloupost se přes to nepřenést. Mnohem horší je, že s tímto vážným
přístupem příliš neladí samotná hratelnost.
Postavy komunikují pomocí komiksových bublin doprovázených neurčitým blábolením, k balíčku
první pomoci se dostanete jedině výměnou za ztracené šle a nepřátele mlátíte po hlavě
naběračkou. Vyložený bizár pak jsou souboje s bossem, které spíše než protiválečné drama
připomínají scény z Toma a Jerryho. Stejně jako řidičské mezihry, během nich za doprovodu
kankánu kličkujete mezi dopadajícími bombami.
Valiant Hearts jsou povedenou jednohubkou, jež zaujme především svým tématem. Pokud vám ale
z nějakého důvodu 1. světová válka nesedí, existuje v tomto žánru dostatek stejně kvalitních,
levnějších i originálnějších titulů v čele s remakem Oddworld: New N' Tasty.
Nezbývá než smutně konstatovat, že Valiant Hearts jsou jen lehce nadprůměrnou hrou. S ohledem
na nedostatek titulů z období první světové jsou ale dost možná tím nejlepším počinem z tohoto
období.
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Hádej:
V poli sám a holý stojí, že v zimě zmrzne, moc se bojí. Kabátek mu vítr odnes, kdy ho vrátí, neví
dodnes.
Žluté pochutnání, to je jen na podzim k mání. Je sladké jako med, dej si ho hned teď.
Jako jediný na podzim opadá, tak to s ním dopadá.

Poznáš listy?:
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Spojovačka:

Natka Hurníková
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Adéla Richtrová a Tomáš Maňhal
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Pepíčku, řekni dvě zájmena. ,"Kdo? Já?" "Výborně, Pepíčku!"

"Mami! Co ukážeme tatínkovi jako první: díru v koberci, tvůj nový klobouk nebo mou
žákovskou knížku?"

Pepíček, celý bledý, přijde do lékárny: "Máte nějaké prášky proti bolesti?" "A co tě
bolí, chlapečku?" "Ještě nic, ale tatínek si právě prohlíží moje vysvědčení."

Otec se rozhodl, že je nejvyšší čas dostat rozvernému synovi do hlavy trochu
rozumu:
"Podívej, Pepíčku, už budeš dospělý a měl bys začít brát život trochu vážně. Uvědom
si, kdybych teď náhle zemřel, kde bys byl?"
"No, já bych byl právě tady. Ale otázka je, kde bys byl ty."

Ptá se gangster syna, jak dopadly ve škole zkoušky. "Výborně, tati, křížový výslech
trval asi půl hodiny. Nedostali ze mě ani slovo!"

"Tak co Pepíčku, už chodíš do školy půl roku, umíš abecedu?" "Jo, do stovky."

Ve škole: "Pepíčku, pověz nám, kde leží Trója." "Mezi dvójou a čtýrou!"

Přijde Pepíček ze školy a říká: "Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!"
"No to je pěkné," říká maminka, "a na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo rozbil okno na chodbě."

Pepíček píše rodičům dopis z tábora: "Je tu hezky. Hodně jím a odpočívám. Buďte
klidní a nebojte se o mě. P.S. Co je to epidemie?
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Ze života 8. třídy

Ne, není
v pořádku.

My nic
nedopisujeme.
me

Jsem
vzhůru..

Nevím...
Co jste
říkala?

Nevím…
Nevím…

Rychle
dodělat
domácí
úkol.

Pomoc!!
Když nevíš,
buď kreativní!

Jsem zvědav,
co ztratím
v Osvětimi.

TORNÁDO 1-2014/2015

Jsme kreativní 
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REDAKČNÍ RADA
Kačka Kotalová
Denča Kuchařová
Eliška Stašová
Daniel Košťál
Honza Mitták
Filip Slavík
Miška Kotalová
Peťka Gřešová
Lucka Kleinová
Natka Hurníková
Markéta Bártová
Ondra Lakota
Jáchym Wildmann
Adéla Richtrová
Tomáš Maňhal

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
Vašek Kaloč
Maruška Paličková (úvodní stránka)
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Kateřina Pelíšková
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