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SLOVO ÚVODEM
Čas uhání rychlostí blesku, jsou za námi Vánoce, zima byla v plném proudu, jaro klepe na dveře a my se
opět hlásíme s dalším vydáním Tornáda. Máme lehký skluz, protože jsme chtěli přinést čerstvé zprávy
z lyžařského výcviku, takže nám to určitě odpustíte. Na co se můžete dále těšit – letem světem
prosvištíme školní akce, zavzpomínáme na Vánoce, nahlédneme do světa sportu, připravíme si něco
sladkého, procestujeme s rodiči Filipa USA, seznámíme se s novou hvězdou naší školy, zjistíme, jak se do
školy těší budoucí prvňáčci a určitě jsme nezapomněli na vtipy a kvízy. Novinkou v tomto čísle je
příspěvek děvčat ze 7. třídy pro ty z vás, které baví kreslení.
Jelikož v tomto kalendářním roce vycházíme poprvé, přeji všem spoustu zábavy a dobré nálady strávené
s naším časopisem a kdyby měl někdo pocit, že mu zde něco schází, neváhejte a pište nebo přijďte
osobně za kýmkoliv z redakční rady. Budeme se těšit na vaše návrhy a nápady.
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Kateřina Pelíšková
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ŠKOLNÍ AKCE LETEM SVĚTEM

Od našeho posledního čísla uplynuly dva měsíce a za tu dobu
proběhly ve škole akce, o kterých určitě všichni víte a rádi si je
připomenete.
Těsně před vánocemi si žáci 8. a 9. třídy,
kteří si zvolili jako volitelný předmět
konverzaci v anglickém jazyce, připravili
pro děti z druhých tříd hodinu angličtiny
zaměřenou na vánoční zvyky a tradice ve
Velké Británii. Děti pracovaly ve
skupinkách a dověděli se spoustu
zajímavých informací a zazpívaly si
tradiční Christmas Carol.
Určitě nesmíme zapomenout na
vánoční dopoledne, které zpestřilo poslední školní den v roce
2014.
V novém kalendářním roce nás čekal karneval a trochu
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podrobněji se zkusíme věnovat zápisu do prvních tříd.
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Možná všichni ještě nevíte, že do naší školy chodí další nadějná tanečnice, které se během velmi krátké
doby podařilo dosáhnout hned dvou velkých úspěchů. Je to Vendula Homolová ze sedmé třídy, která se
věnuje latinsko-americkým tancům v Dance Studio Ostrava.
Jak a kdy ses k tanci dostala?
Tančím prakticky od malička, nejdříve jsem zkoušela aerobic, potom chvíli balet a latinu jsem začala
tančit v sedmi letech. Nejdříve jsem tančila sama, a potom od roku 2013 tančím s partnerem. Když jsem
tančila sama, nemohla jsem se účastnit žádných soutěží, protože bez partnera to nejde. Takže jsem
jenom trénovala a doufala, že se nějaký najde.
S partnerem tedy tančíš druhým rokem. Kolik jste zvládli soutěží?
Naše první soutěž proběhla loni v listopadu, jednalo se o 3. ročník soutěže O žlutého Smajlíka, kterou
pořádalo naše taneční studio. Soutěžilo se v pěti tancích – waltz, quickstep, jive, cha-cha a polka.
Hodnotilo se všech pět tanců dohromady a nám se podařilo vyhrát. Považuji to za velký úspěch, protože
se soutěže účastnilo 23 párů nejen z různých koutů naší republiky, ale přijely i páry z Polska a Maďarska.
Další soutěže jsme se zúčastnili v prosinci v Kroměříži. Kroměříž pořádá tuto taneční soutěž každoročně,
my jsme zde byli poprvé a podařilo se nám získat druhé místo. Soutěžilo se ve stejných pěti tancích, párů
bylo 30. Takže jsme vlastně zvládli soutěže dvě a na další, která proběhne v Šumperku v březnu, se pilně
připravujeme.
Jak taková příprava vypadá?
Od pondělí do čtvrtku mám dvouhodinové tréninky. Co dva týdny máme individuální lekce, na kterých se
zdokonalujeme, opakujeme si sestavy – prostě pilujeme detaily. Mimo soutěže máme i různá
vystoupení, na kterých se také zdokonalujeme.
Kde jste vystupovali?
Vystupovali jsme v Krásné Poli na našem školním maškarním plese. Moc se nám tady líbilo, bylo to něco
jiného neobyčejný trénink a myslím, že se naše vystoupení líbilo, protože jsme sklidili obrovský potlesk.
Dále jsme vystupovali v Shopping Centru Avion v rámci Kroužkobraní, kde jsme představovali naše
taneční studio. V nejbližší době se chystáme vystoupit ve Velké Polomi. Většina vystoupení je na plesech
a různých veřejných akcích. Každoročně naše studio pořádá velkou akademii, na které mají rodiče všech
členů možnost vidět to, co jsme se během roku naučili, v čem jsme se zdokonalili.
Už jsme v našem časopise zpovídali Sašu Markovou, která tančí ve stejném studiu. Potkáváte se na
soutěžích?
Se Sašou se potkáváme jak na tréninku, tak na soutěžích, ale proti sobě nesoutěžíme, protože Saša už
s partnerem tančí déle, takže tančí v jiné kategorii. Ale Saša není jediná z naší školy, která tančí v našem
studiu. Ještě k nám chodí Emma Mazurová s Matějem Pagáčem (ti tančí spolu) a teď začali Ali
Skoumalová a dvojčata Kopečtí.
Nemůžu se nezeptat na šaty a boty.
No, je to drahá záležitost, protože každý kus je model. Nejdříve jsme si s mamkou myslely, že koupíme
šaty, ve kterých už někdo tančil. Šaty ale musí být ušité opravdu na tělo, takže jsme se rozhodly, že si je
necháme ušít. Taneční studio má svou švadlenu, která mi šaty šila. Trvalo to dost dlouho, protože
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Za redakční radu Kateřina Pelíšková
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zkoušky probíhaly za přítomnosti trenéra, kterému se neustále něco nelíbilo, takže švadlena musela
přešívat jeden volán asi čtyřikrát. Potom je jasné, že se takové šaty prodraží. Zatím mi stačí jedny šaty,
ale po letních prázdninách, kdy postoupím do vyšší kategorie, bude třeba ušít šaty i na standardní tance.
Na boty je specializovaný obchod nebo se dají objednat přes internet. Protože trénuju dost často, boty
se docela opotřebovávají, takže z nich nestačím ani vyrůst. No a boty na soutěž nemůžu mít viditelně
opotřebované.
Jak dlouho asi trvá příprava před vystoupením nebo soutěží?
Úprava účesu trvá minimálně půl hodiny, vlasy musím mít v drdolu a nagelované, nesmí mi trčet ani
jeden vlásek. Drdol je hlavně kvůli partnerovi, abych ho rozpuštěnými vlasy nějak neohrožovala. Jak
všechny dívky i ženy ví, líčení taky zabere nějakou tu čtvrthodinu. Pak se obléknout, takže vcelku to
odhaduju na hodinu minimálně. Další půl hodinu strávíme organizačními záležitostmi, to na soutěžích,
kdy musíme zaplatit startovné, vzít si číslo, vyzkoušet parket. Když je parket příliš hladký, máme takové
speciální škrábadlo, kterým si zdrsníme podrážky bot, aby nám to neklouzalo. Kdo umí počítat, zjistil, že
minimálně hodinu a půl před soutěží musím být na místě.
My Ti, Vendo, moc děkujeme za rozhovor, přejeme co nejvíce úspěchů a doufáme, že se nám občas
nezapomeneš pochlubit.
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Vánoce… Jak je slavíte vy? I nás to zajímalo, a proto jsme se vydali k těm nejmenším do
družiny a udělaly si průzkum, jak tento svátek vypadá právě u vás. Odpovědi dětí na naší
otázku: „Co si přejete k Vánocům?“, nás vůbec nepřekvapily: „Tablet nebo mobil“. Potom
nás ale zaujalo to, že někteří dokonce jedí na Vánoce kuřecí stehýnka s hranolkama a
někdo si zase pochutnává na palačinkách (aby přes den netrpěli hlady). Ale určitě u nich
doma nechybí ani kapr nebo hrachová polévka. Abyste si to ale lépe představili, udělaly
jsme pro vás žebříček nejžádanějších dárků, jídla i tradic.
Žebříček dárků:
Žebříček jídel:
1. Tablet
1. Kapr a bramborový salát
2. Lego
2. Hrachová polévka
3. Mobil
3. Řízek a bramborová kaše
4. Barbie
4. Stehýnka a hranolky
5. Oblečení
5. Palačinky
A opravdovou kuriozitou byla interaktivní
tabule a jeden chlapeček si dokonce přál
ponožky.
Žebříček tradic:
Pouštění lodiček
Jezení kapra
Krájení jablíčka
Odlévání olova

A nakonec všechny děti dostali, to co si přály a někdy i něco navíc. Např.: kolo, plyšáky,
vzduchovku, letadlo, klavír atd. Samozřejmě nemohlo chybět lego nebo gumičky.
Děkujeme dětem za rozhovor a vám do nového roku přejeme mnoho zdaru a našemu
časopisu spoustu čtenářů.

Za redakční radu Kateřina Kotalová a Denisa Kuchařová
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Máme tady zase tradiční rubriku „Zápis do 1.třídy“, o kterou vás ani letos
neoberu. Tento rok to bylo jiné než roky předešlé. Dětí ze začátku přišlo
poskromnu, postupem času jich bylo méně a méně a nakonec jsem ve škole
asi hodinu nikoho nezahlédla. Když však odbila 15. hodina, začalo dětí zase
přibývat a holky z 9. třídy měly co dělat, aby všechny děti přivítaly malým
dárečkem. I já jsem se však docela zapotila, protože než jsme z dětí
některé informace dostaly, trochu to trvalo. Ale i přes to se rozhovory
povedly a vy si názory budoucích prvňáčků můžete přečíst. Samozřejmě
jsme nezapomněli na jejich rodiče, kteří nám taky velmi ochotně
odpovídali.
Těšíš se do školy a na co?
Esterka: Těším se hlavně na sezení v lavici.
Maruška: Na angličtinu, už se jí trochu učím.
Eliška: Na tělocvik, hlavně gymnastiku.
Dominik: Nevím, asi na všechno.
Máš nějaké věci do školy, a jaké?
Esterka: Aktovku, nůžky a pouzdro.
Maruška: Mám sešity, tužku a nějaké věci.
Dominik: Já mám jenom pouzdro.
Jaká je tvá vysněná aktovka nebo jakou máš?
Esterka: Já už mám fialovou s ptáčkem.
Maruška: Chtěla bych s kytičkama.
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Eliška: Tužky a vodovky.
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Eliška: Chci s poníkem.
Dominik: Chci s autem nebo SpongeBobem.
Čím by si chtěl být, až vyrosteš?
Esterka: Chci být mažoretka.
Maruška: To ještě nevím.
Eliška: Prodavačka v Globusu.
Dominik: Chci být policista nebo hasič.
Ale i rodiče dětí nám něco prozradili…
Co děti ve třídě dělaly?
Maminka Esterky: Zazpívala písničku a dělala úkoly.
Maminka Marušky: Zpívala a plnila úkoly.
Maminka Elišky: Eliška vybarvovala a poznávala tvary.
Maminka Dominika: Maloval.
Co je baví a co si myslíte, že jim ve škole půjde?
Maminka Esterky: Baví jí kreslit, takže si myslím, že jí půjde výtvarka.
Maminka Maruška: Půjdou jí jazyky, protože je napůl Řekyně.
Maminka Elišky: Mohla by jí jít výtvarka a čtení.
Maminka Dominika: Asi mu půjde matematika.
Co byste chtěli, aby z nich bylo?
Maminka Esterky: Nevím, bude to hlavně na ní.
Maminka Marušky: Chceme, aby dělala, co jí bude bavit.
Maminka Elišky: Nevíme.

To je ze zápisu asi všechno. Snad vám to stačí a dokážete si udělat
obrázek, jak to tam asi vypadalo. Děkuji všem dětem za rozhovor a své
kamarádce Denči Kuchařové, že tady se mnou zůstala a všechny děti mi
pomohla vyzpovídat.
Za redakční kroužek Kateřina Kotalová
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Maminka Dominika: Chce být policista, tak asi to. (směje se)
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LYŽAŘSKÝ KURZ
V neděli 1.února odjeli žáci z šesté, sedmé i osmé třídy na lyžařský
kurz do Karlova. Po příjezdu se ubytovali do chaty Zátiší a jeli poprvé
lyžovat. Po pár jízdách jsme se rozdělili do tří skupin. První skupinu vedl
pan Rostislav Vojkůvka, druhou pan učitel Rut a třetí jeho syn Ondra ve
spolupráci s panem Tomášem Vysekalem. Po lyžování už jenom spaní.
Každé ráno budil někdo jiný a pak se vždy šlo na snídani. Dopolední
lyžování, oběd, polední klid, odpolední lyžování, večeře a diskotéka to byl
denní plán, někdo se i ping- pong naučil hrát. V úterý se sekla lanovka a
bohužel naše děti na ní seděly, ale všichni se z ní dostali. Vše šťastně
skončilo a my jsme se šťastně vrátili ke škole.:D
Janalík nám o zdraví přišel
Na poslední pomazání kněz přišel
Den na to byl zdravý jako řepa
Rutovi se urvala pata

První den rozdělení přišlo
Pro Pavla to všechno začlo
První pád a první bolest
Ale přes všechno se přenes

Večer jsme to rozjeli
Na Kaťušu jsme tančili
Holky se nám předváděly
Konečný s Košťálem to zabili

Štěpán lyžoval krátko
Měl boty jako pako
Jednu větší
druhou menší

Pavlova láska se objevila
O zábavu se postarala
Zlomila se jako nic
Pavel zůstal panic

Další den zranění přišlo
Štěpánovi se to vymklo
Do nemocnice jel
Pak už jen seděl

Na mobilech všichni hráli
Ruta tím pěkně štvali
Všem nám je sebral
Přistoupil se naštval

Na lanovce jsme viseli
Dolů jsme nemohli
Po hodině stání
Rozjela se znenadání

S paní jsem se pohádal
Šťastně jsem jí zamával
Konečný nám cihly sežral
Domů se šťastně dostal.
Daniel Košťál
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Míša Kotalová

V neděli jsme začali
V pátek jsme skončili
Lyžovat jsem se naučili
V maskách jsme to zakončili
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Kamionem napříč USA

čem spousta lidi jen sní. Stali se řidiči kamionu a
projezdili celé Spojené státy křížem krážem, z Floridy
k Niagarským vodopádům, z New Yorku do Los
Angeles. Zkoušeli štěstí v kasinu v Las Vegas a zažili
sněhové bouře ve skalistých horách Colorada. A
přestože už je to 14 let, vzpomínky jsou stále živé a mě
láká na pár věcí se zeptat a podělit se s vámi o ně.
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Každý má v dětství nějaký sen, ten můj je stát
se řidičem kamionu a křižovat silnice severní
Ameriky od Atlantiku k Pacifiku. Jak jsem na to
přišel? Jednoduše - ještě předtím, než jsem se
narodil, se mí rodiče rozhodli, že vyzkouší štěstí
v USA a shodou šťastných náhod se jim podařilo to, o

1
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Kdy jste se rozhodli, že pojedete do
Ameriky a jak jste se tam dostali?
Rozhodli jsme se odjet hned po škole, nic
nás tu nedrželo a měli jsme jen chuť zkusit
něco nového, zažít dobrodružství a dokázat
rodičům i sami sobě, že se o sebe umíme
postarat sami. Letěli jsme po trase Praha –
Curych – New York – Atlanta a potom jsme jeli kultovním autobusem Greyhound do
Chicaga.
Jak jste přišli na to, že budete jezdit kamionem a navíc po
Americe?
Původní plán byl sehnat práci, vydělat nějaké peníze a za ty
potom pár měsíců cestovat, ale nakonec se díky lidem, které
jsme v Chicagu potkali a kteří nám pomohli vyřídit potřebné
doklady a řidičák, podařilo spojit práci i cestování.

Jaký byl váš největší zážitek?
Zážitků bylo hodně. Pokaždé, když jsme jeli
novou trasou, navštívili nová místa nebo
potkali fajn lidi, bylo to skvělé. Určitě se nám
víc líbilo na západě, protože na východě je
mnohem větší hustota osídlení a velká města i
příroda trošku připomínají Evropu. Západ je
úplně jiný, neopakovatelný a opravdu
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Kde všude jste byli a jak vypadal váš normální den?
Společnost, pro kterou jsme pracovali, měla 200 terminálu ve
42 státech USA. Jezdili jsme od jednoho terminálu k druhému,
někdy to bylo jen pár desítek mil, jindy jsme jeli z Bostonu až do
Los Angeles, což je skoro 3000mil (4800km) a tři dny cesty. Často jsme si mohli i
vybrat, takže když jsme chtěli do Disneylandu, poprosili jsme o náklad na Floridu
nebo když jsme chtěli na Niagarské vodopády, tak jsme zapřáhli náklad do Bufalla.
Domů do Chicaga jsme se vraceli asi 2x měsíčně na víkend a jinak jsme využívali
volno na cestách. Jeden nebo dva dny v týdnu nebyl problém. Jinak jsme ale jeli
skoro nonstop a střídali se za volantem po pěti hodinách. V kamionu (jezdili jsme
Volvem 770 s motorem Cummins 420kW) bylo všechno - dvě postele, stůl pro 4 lidi,
televize, mikrovlnka…

1
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překrásný. A největší zážitek - těžko říct, těch bylo hodně, ale určitě nikdy
nezapomene na to, když jsme kvůli poruše na návěsu přivezli z Kalifornie do Chicaga
místo čerstvých jahod 45 000 liber marmelády (1libra = 0,453kg). Jahody se po 2000
mil dlouhé cestě prostě kvůli pokaženému vzduchovému pružení utřepaly úplně na
kaši. Naštěstí vše zaplatila pojišťovna, a tak to všechno dobře dopadlo.
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Kdy jste se rozhodli, že pojedete domů a přemýšleli jste, jestli se tam někdy
vrátíte?
Od začátku jsme věděli, že tam nebudeme dlouho. Původně jsme plánovali, že se za
rok vrátíme. Nakonec jsme to o něco protáhli, ale po dvou letech jsme spěchali
domů. A protože se nám za pár měsíců po návratu narodil malý Filípek, nikdy nás
vlastně ani myšlenka na návrat nenapadla. To ale neznamená, že se nám někdy
nestýská.

Filip Slavík
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I met a woman, who can speak six languages. - Potkal jsem ženu, která mluví 6 jazyky.
Váš překlad: Já umím mluvit 6 jazyky.
What is the name of the river, which flows through the town? - Jak se jmenuje řeka, která
protéká městem?
Váš překlad: Jak se jmenuje řeka, která teče vedle
Jak se jmenuje řeka, na kterém leží toto město?
Do you know anybody, who wants to buy a car? - Znáš někoho, kdo chce koupit auto?
Váš překlad: Víš, které auto chce koupit?
Ty myslíš, že si koupil auto?
Víš něco o tom, kde se kupují auta?
She always asks me questions, which are difficult to answer. - Vždy pokládá otázky,na které je
těžké odpovědět.
Váš překlad: Ona obvykle otázky,které jsou zřejmě
správně.
Ona často píše cvičení a my jí to
opravujeme.
Everybody, who went to the party enjoyed it very
much. - Všichni, kdo přišli na večírek, si ho užili.
Váš překlad: Všichni, kdo přijdou na párty, jsou
všichni milí.
It´s a beautiful day, isn´t it? - Je krásný den, že?
Váš překlad: Ono každý den.
You won´t tell anybody what I said, will you? - Neřekneš nikomu, co jsem ti řekla, že?
Váš překlad: Ty jsi často smutný.
Martin looked tired, didn’t he? – Martin vypadal unaveně, že?
Váš překlad: Martin vypadal podrážděně.
Yes, it’s lovely. – Ano, je krásně.
Váš překlad: Ano, to miluju.
Yes, many times. – Ano, mockrát.
Váš překlad: Ano, hodně času.
Ano, mám čas.
No, of course not: - Samozřejmě, že ne.
Váš překlad: Ne, nikdy.
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ANGLICKÉ OKÉNKO
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BIATLON
Budete se asi divit, ale počátky biatlonu sahají až do středověku, kdy se
samozřejmě nejednalo o zábavu, ale spíše o přežití, kdy se lovilo na lyžích za pomocí
zbraně. Později sloužil biatlon k vojenským účelům. První závod proběhl v 18. století
v Norsku mezi tamějšími strážci hranice a Švédskem. Pojem biatlon se objevil až
v 50. letech minulého století, kdy byla sepsána i pravidla.
V České republice má biatlon dlouhou tradici sahající do roku 1960. V témže
roce byl biatlon zařazen do programu zimních olympijských her ve Squaw Valley. Až
do roku 1984 byl biatlon ryze mužskou disciplínou. V tomto roce proběhla první
soutěž žen, bez kterých by Česká republika přišla o spoustu titulů a medailí.
Biatlon má několik disciplín: vytrvalostní závod (20 km, 4 střelby), rychlostní
závod (10km, 2 střelby), stíhací závod (12,5km, 4 střelby), závod s hromadným
startem (15km, 4 střelby), štafetový závod (4x10km, 4x 2 střelby).

Kvarteto českých biatlonistek ve složení Eva Puskarčíková, Gabriela Soukalová,
Jitka Landová a finišmanka Veronika Vítková. Po fantastickém triumfu v Oberhofu
vyhrály Češky závod štafet Světového poháru na 4x6 km i v bavorském Ruhpoldingu.
České reprezentantky zvítězily s nemalým náskokem nad silným týmem z Běloruska.
Středeční závod v Bavorsku výtečně rozjela Eva Puskarčíková. Následovala ji
dvojnásobná olympijská vítězka ze Soči Gabriela Soukalová, která sice dvakrát
musela dobíjet, přesto předala štafetu s půlminutovým náskokem nad silným týmem
z Německa. Jako další běžela Jitka Landová. Ani tato biatlonistka si nevedla vůbec
špatně, i když musela hned třikrát dobíjet, stále držela českému týmu vysoký náskok
nad silnými týmy z Německa a Běloruska. Veronika Vítková ve finiši už první příčku
pohlídala. Ačkoliv musela na obou střeleckých položkách jednou dobíjet, slavila v cíli
se svými kolegyněmi suverénní vítězství.
Od 6. do 8. února proběhl v Novém Městě na Moravě závod světového poháru,
kterého se zúčastnila i naše reprezentace. O první medaili se postarala Veronika
Vítková. Ve sprintu s hromadným startem se umístila na 3. místě a tím vybojovala
bronzovou medaili. O naši druhou medaili se postarala čtveřice Vítková, Soukalová,
Šlesingr a Moravec, kteří vybojovali stříbrnou medaili ve štafetovém mixu. Všichni
naši reprezentanti si pochvalovali skvělou atmosféru a povzbuzování, které je hnalo
kupředu.
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Hvězdný začátek českého biatlonu
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Všem našim biatlonistům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů nejen v letošní
sezoně.
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Vašek Kaloč
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ZAHRADA & KUCHYNĚ

Ingredience:
•130 g nejlepší kvality hořké čokolády na
drobno posekané
•135 g másla pokojové teploty
•150 g práškového cukru
•6 velkých vajec pokojové teploty rozdělené
na bílky a žloutky
•1 lžička vanilkového extraktu
•110 g jemného krystalového cukru
•125 g polohrubé mouky
Postup
Mřížku v troubě umístit doprostřed. Předehřát troubu na 200°C. lehce vymastit máslem dortovou
formu asi 23 cm v průměru. Potom vystřihnout z pečícího papíru kruh velikosti dna formy a vložit
ho dovnitř. Papír taktéž pomastit. Nakonec celou formu poprášit moukou a její přebytek
vyklepnout.
V ohnivzdorné misce rozpustit čokoládu nad velice horkou vodou, ale tu nevařit. Odstavit misku a
za stálého míchání nechat čokoládu zchladnout.
V míse našlehat máslo (lze v robotě, nebo ručním šlehačem) dohladka. Potom opatrně zašlehat
práškový cukr a vše našlehat. Zašlehat dovnitř žloutky jeden po druhém. Stěrkou stírat stěny mísy.
Nakonec dovnitř zamíchat čokoládu a vanilkový extrakt.
V čisté míse vytřené citronem našlehat bílky společně s krystalovým cukrem do hladkých měkkých
lesklých kopečků. Pozor bílky nepřešlehat.
Asi 1/4 našlehaných bílků vložit do čokoládové směsi a tím ji nadlehčit. Potom dovnitř lehce vložit
zbytek bílků. Kousky bílků mohou být viditelné.
Polovinu mouky přesít na čokoládovou směs a opět ji zlehka zamíchat. Pokračovat s druhou
polovinou mouky. Dávat pozor, aby směs zůstala lehká a bílky nesplaskly.
Hmotu stejnoměrně rozetřít do připravené formy a upéct ji asi 45 minut, až zapíchnutá špejle
doprostřed korpusu je po vyjmutí čistá. Korpus se uprostřed nafoukne. Přendat jej na mřížku,
sloupnout papír a obrátit jej tak jak se pekl, nafouknutou částí nahoru. Nechat ho úplně
vychladnout na mřížce.
Jak dát dort dohromady. Pomocí dlouhého ozubeného nože korpus horizontálně rozříznout.
Zarovnat také vrch korpusu tak, aby byl rovný.
Položit jednu půlku na kus kulaté lepenky a potřít ji připravenou marmeládovou glazurou. Nahoru
přiklopit druhou půlku korpusu a potřít celý vrch i strany marmeládovou glazurou. Korpus položit
na mřížku nad pečícím papírem vyloženým plechem a nechat korpus pořádně vystydnout a glazuru
zaschnout.
Připravit polevu, která musí být čerstvě připravená a teplá. Nalít všechnu polevu nahoru korpusu a
je-li nutné tak ji uhladit dlouhou cukrářskou špachtlí. Povrch celého korpusu musí být pokrytý
polevou. Jsou-li někde malá místa bez polevy, tak tam nanést trochu stékající polevy pomocí
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Sacher dort
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špachtle. Nechat polevu skoro zaschnout a potom dort přenést na servírovací mísu. Vložit do
chladničky a polevu nechat úplně ztuhnout.
Vyjmout dort z chladničky asi 1 hodinu před podáváním. Nakrájet dort pomocí nože namočeného
do horké vody a rychle osušeného. Dílky poskládat na talířky a vedle nich položit trochu oslazené
šlehačky
Na šlehačku potřebujeme 250 ml 36 – 40% šlehačky velice dobře vychlazené + 2 lžíce mletého
cuku a 1/2 lžičky vanilkového extraktu. Při šlehání dát pozor, aby se šlehačka nepřešlehala! Je lépe
mít měkkou šlehačku.

Recept na čokoládu
Máte doma čokoládu? Pokud ne, tak si jí můžeme
uvařit. Tady je recept.
Budeme potřebovat: 1 vanilkový cukr
50g kakao
2 lžičky cukr krupice
50ml vroucí vody
100ml mléka
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Postup: V plechovém hrníčku rozmícháme cukr, vodu a kakao na pečení a přivedeme k varu.
Mícháme tak dlouho, dokud nám nevznikne kaše, která nebude hladká. Poté odstavíme. Teď si
připravíme horké mléko s trochou vanilkového cukru. Poté co máme ohřáté mléko, vlijeme do něj
čokoládu a dolijeme převařenou vodou.

Petra Gřešová a Lucka Kleinová
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1.díl-Mandaly
Už jste někdy slyšeli pojem mandala? Že ne?! Tak my vám ho tedy představíme.
Mandala znamená magický kruh, oblíbený zejména u umělců kreslících tužkou či
pastelkami. A co víc, zvládnete to i vy nejmenší!!!
Pro tvoření mandal používáme mandalové předlohy, ale také si můžeme tvořit
mandaly vlastní. Jednou z možností je tvorba mandaly od ruky, technikou automatické
kresby, další možností je tvoření mandal podle návodů. K tvorbě mandaly můžeme použít
také různé pomůcky, jako je kružítko, pravítko, šablona pro tvoření mandal, anebo pro
nejmenší na obkreslení talíř. Záleží jen na vás, jaký postup zvolíte. A jdeme na to.

Budete potřebovat:

Postup:

Pastelky
Tužku č.3
Talíř, kružítko nebo misku
Pravítko
(Vytisknutou předlohu)

Nakresli kružnici nebo obkresli talíř
a postupuj podle návodu. Některé těžší věci
můžete samozřejmě vynechat, pokud to
nedokážete nakreslit.
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Doufáme, že se vám první díl líbil
a těšíme se na vás příště.

Za redakční radu Denisa Kuchařová a Kateřina Kotalová
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Rychlík Vltava

Vlakem z Ostravy do Moskvy nebo Petrohradu bez jediného přestupu a do
Vladivostoku nebo Pekingu s jedním. To vše je možné díky rychlíku Vltava. Trasu z
Ostravy do Moskvy dlouhou 1 650 km urazí vlak "jen" za 22 hodin a 35 minut. Vlak
odjíždí každou středu, čtvrtek a sobotu z pražského hlavního nádraží a do Moskvy
přijíždí druhý den. Z Moskvy odjíždí každé úterý, středu a pátek a do Prahy přijíždí
druhý den. Po cestě vlak projede dvě hlavní města a to Varšavu (hlavní město
Polska) a Minsk (hlavní město Běloruska) a zastaví ve větších městech jako je
například Olomouc, Ostrava, Katowice a Brest.
Vlak je sestaven pouze z lůžkových
vozů ruských drah. Vlak veze přímé vozy z
Karlových Varů, Vídně a Budapešti. Vozy z
Vídně a Budapešti se k soupravě připojí v
Bohumíně. Ve městě Brest se vlak zdrží 2
hodiny z důvodu výměny podvozků. V
Česku je totiž rozchod kolejí (vzdálenost
jedné kolejnice od druhé) 1 435 mm a v
Rusku 1 520 mm. Všem vozům se vymění
podvozky a vlak jede dál. Ve stanici Orša
se od vlaku odpojí vozy, které jedou do
Petrohradu. Ve večerních hodinách přijíždí vlak do Moskvy na Běloruské nádraží.
Základní cena jízdenky Praha - Moskva pro jednoho dospělého je 5 500 Kč a pro
trasu Praha - Petrohrad 6 000 Kč. Cena může být nižší, protože je možné čerpat
různé slevy. Nezapomeňte však, že do Běloruska a Ruska potřebujete vízum. Do
Běloruska postačí tranzitní vízum. Vlak je vhodný například při kombinaci letadla do
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Do Číny nebo na Sibiř s jedním přestupem
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Moskvy a vlakem zpět nebo naopak. Cena letenky se pohybuje okolo 5 000.
Z Moskvy se můžete vydat vlakem do Kyjeva (Ukrajina), Baku (Ázerbajdžán),
Vladivostoku (Rusko), Pekingu (Čína), Ulanbátaru (Mongolsko), Pchjongjangu
(Severní Korea), Vilniusu (Litva), Helsinek (Finsko)a mnoha dalších ruských nebo
zahraniční měst (především střední a severní Asie).
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Daniel Košťál
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NaVlak-Nádražní tabule
Jedete vlakem a nevíte, kdy vám jede to správné číslo? Tuto app nutně potřebujete!!!! Nejbližší
nádraží k vašemu bydlišti zapsané u SŽDC tam určitě je. Jen nefunguje offline . Tak šup na Google
play.
Můj vlak-České dráhy
Chcete jet vlakem a nevíte, kdy pojedete? Zde si naplánujete spojení! Napište stanice a je hotovo.
Neznáte řazení vašeho rychlíku, expresu nebo Pendolina? Napište číslo vlaku a je hotovo!
Nevíte co je na nádraží? I teď se vám bude hodit.
Teď vám ještě ukážu aplikaci, kterou si raději nestahujte. Je to Subway Simulator 3D.
Tato aplikace měla na Google play označení Nejlepší aplikace, ale není to pravda. Celkové
hodnocení je 3,1 hvězdička, ale 2 240 lidí dalo 1 hvězdičku.
Adresa vývojáře: Teen games 11 Nikolaeva St. Suite 321 Novosibirsk, Russia 630090
NaVlak-Nádražní tabule

Můj vlak

AccuWeather
Nevíte, jaké bude počasí? Tato aplikace vám to poví! Je přesnější než jiné zdroje. Ale pořádně
nefunguje offline. Jinak je to dobrá aplikace, akorát vám to ukáže Velkou polom místo Ostravy,
takže doporučuji seřídit dům.

Jáchym Wildmann
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A ještě vám poradím, stáhněte si off-line jízdní řády k aplikaci
Můj vlak. Jak, klikněte na MOŽNOSTI (vlevo nebo vpravo od tlačítka DOMŮ), a potom na: Jízdní
řády off-line.
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Křížovka

Vtipy
„Tak, děti, vyjmenujte mi nějaké živly“, říká paní učitelka dětem ve škole. „Voda",
říká Mařenka. „Správně", raduje se paní učitelka. Hlásí se Pepíček: „Prosím, slivovice.
Tatínek říká, že když má slivovici, tak je ve svém živlu.“


Učitel k žákovi: "Kdo jsou lidé, kteří si berou věci, i když jim nepatří?"
Děti nechápou. "Tak například. Co bych byl, Pepíčku, kdybych teď sáhl takhle do tvé
kapsy a vytáhl 100 korun?"
"Kouzelník pane učiteli".
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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."

„Můj tatínek má zase nové auto," vytahuje se Pepíček před kamarády. „A kde ho
má?" zajímají se spolužáci. „Schne v garáži. Celou noc ho barvil a vyměňoval čísla."
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BLONDÝNKY
Víte, proč blondýnka leje do počítače vodu?
Protože surfuje na internetu.

Blondýnka stojí před zrcadlem a ptá se ho: "Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je na
světě nejkrásnější." Zrcadlo: "Uhni, nevidím!"

Víte, proč se blondýnky při bouřce usmívají? Protože si myslí, že je někdo fotí.

Víte, proč mění blondýnky svým dětem suché pleny jen jednou za měsíc? Protože je
na nich napsáno "až do šesti kilo".

Z ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY
Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.

Běhá v tělocviku.
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Říká kočka praseti:
"Já znám tvůj osud, prase!"
"Jo? Tys četla můj horoskop?"
"Ne, kuchařku!"

"Pepíčku, proč dáváš té slepici tolik jíst čokoládu?" ptá se maminka. Pepíček odpoví:
"Aby snášela kinder vajíčko!"

Baví se dva bratři:
"Kolik máme bratrů?"
"Jednoho."
"Zajímavé, sestra vždycky říká, že má dva."

"Víš, co bych rád věděl, kamaráde?"
"Co?"
"Kde umřu."
"A proč?"
"Já bych tam nešel..."

Klepe smrtka na dveře bytu a říká:
"Dobrý den, odčítání lidu."
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Už je zase
trapný.

Ty jsi šprt!

Konečně
jsem v záběru

Když se dívám na
sebe, tak se
musím pochválit.

Jo, já miluju
angličtinu.
Fakt to
musí fotit?

Nefoťte mě,
mám teď jiné
starosti.

K

Šviháci lázeňští! :D

No na
hamburger to
nevypadá.
Já ti ho sním!

Co to je?

Zase
maso?!

Dneska
je zase
dobrota.
.

Když tam
nejsme…
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Fantastic 24!
:D
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Kateřina Pelíšková
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