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SLOVO ÚVODEM
Tak už i na naši redakci dolehla jarní únava a my ne a ne se zmotivovat a vydat letošní třetí číslo.
Ale i nemožné se může stát skutečností a to je ten hlavní důvod, že máte v ruce toto vydání, které
se jestřábím okem zaměřilo na jaro. Nebudu už psát, které rubriky jsme stihli a které ne, na to
určitě přijdete sami. Rozhodla jsem se, že úvodní slovo zaměřím na vtipné situace, které se staly ve
škole – ať už mi nebo někomu z vás. Nikoho nebudu jmenovat, ale třeba se někteří poznáte, nebo
alespoň začnete číst úvodní slovo.
Tak začnu příběhem o botě, která se ztratila a zase našla. Tedy přesněji teniska jednoho
neposlušného osmáka. Představte si vlak uhánějící si to směrem na Prahu, sedíte v kupé a
najednou vám pod nohy přiletí již zmíněná teniska a v úseku Olomouc – Praha nikomu nechybí.
Když už jsme se k Praze nezadržitelně blížili, ve vedlejším kupé začal být podivuhodný neklid,
chlapci se začali trousit na chodbičku, zaklekávat, různě polehávat a potutelně se pochechtávat.
Blížilo se pražské hlavní nádraží a osmáci začali být zoufalí – tedy ne všichni, jen jeden, a to ten,
který s vidinou ztracené boty a blížícího se výstupu začínal měnit barvy od červené přes bílou ke
světle zelené. Nezbylo mu nic jiného, než v Praze vystoupit a poskoky na jedné noze se snažit najít
obchod s obuví a veškeré kapesné utratit za náhradní obutí. Ztracenou tenisku jsem mu vrátila a
naivně si myslela, že to bude první a zároveň poslední ztracená věc výše zmíněného osmáka. Jak
jsem se mýlila – v rychlém sledu následovala peněženka v kině a rukavice v autobuse. Tak co, už
víte, kdo je ten šikula zapomětlivý?
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Kateřina Pelíšková
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An ický urz

Ale zpět ke kurzu - učili jsme se zdokonalovat naší řeč v angličtině, psali jsme ale také
do sešitu. Hráli jsme i různé hry a to buď v týmu, nebo sami za sebe. Ryan si pro nás
připravil také pár zajímavých cvičení na správnou artikulaci v anglickém jazyce.
Mně osobně se nejvíc líbil poslední den, kdy jsme hráli hlavně hry a Ryan zavolal
svojí mamince, abychom se jí mohli zeptat na něco, co nás zajímá. Připravili jsme si
otázky, na které nám Ryanova maminka odpovídala.
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Druhý týden v březnu jste někteří možná postřehli, že náš učitelský sbor byl
posílen o jednoho nového člena. Byl jím Ryan Cyzman , který k nám přijel ze
slovenské agentury TalkTalk. Přijel díky anglickému kurzu, který na naší škole
probíhal celý týden. Jednalo se o vytrvalou a intenzivní výuku anglického jazyka.
Ryan (jak jsme mu říkali)nepochází z Anglie, ale z Ameriky (a jeho oblíbené jídlo je
kupodivu svíčková)a vyrůstal v Michiganu. Náš kolektiv složený z žáků 6., 8. a hlavně
7.třídy si ho velmi oblíbil. Z učitelů si ho oblíbila i paní učitelka Pelíšková, a tak nás o
přestávkách hodně navštěvovala - nejspíš proto, že Ryan byl jediný ,,žák“ ze třídy,
který si s ní rád popovídal anglicky (ono to ani jinak nešlo). Ryan totiž stále studuje
v Americe, u nás byl od října a moc česky ještě neuměl.
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Ale protože každého baví něco jiného, zeptala jsem se také, co se líbilo jiným žákům
kurzu:

Jaká aktivita se ti za celý týden nejvíce líbila???
Adéla: Mně se nejvíce líbily všechny hry a aktivity, které jsme hráli. Nejvíc ale ty,
které se hrály v týmech a ta úplně nejlepší byla Jeopardy. (naše Riskuj)

Co bylo na celém týdnu nejlepší???
Petra: Celý týden byl prima a nejlepší byla hra Alibi, kde jsme se měli ,,prokecat“
z vraždy. Naštěstí jsem nikdy nebyla shledána vinnou :-)!!!

Eliška Stašová
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:-)A pro ty, kterým to v kurzu moc nešlo, máme malý taháček!!!!!
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Máme rádi zvířata
Vympel
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Jmenuji se Veronika Wolfová. Mnoho lidí dělá
různé sporty – fotbal, volejbal, florbal nebo různé další.
Já se s Vámi podělím o můj oblíbený sport, který je
úplně jiný než ty. co jsem vypsala.
Tím sportem je JEZDECTVÍ, ale nemůžete být na
něj sami. Potřebujete koňského partnera. Ten můj e
jmenuje Vympel, je to vysoký anglický plnokrevník (je to
bývalý dostihový kůň) se štíhlým a dlouhým krkem. Měří
170 cm v kohoutku (kohoutek je bod, kde končí krk a
začíná hřbet). Jeho tělo je svalnaté a silné. Přes hlavu
se táhne bíla lysinka. Je to nádherný kůň. Je třeba
dodat i něco o jeho povaze.
Je to velmi inteligentní kůň - když cítí pamlsek, je
nedočkavý a nemůže čekat než mu ho dám, a tak si
pamlsek sám nenápadně vytáhne z mé kapsy. A když
už jsme u jídla, tak Vympel má na svém jídelníčku každý den to stejné - otruby, řízky
z cukrové řepy (tyto řízky jsou ale sladké a koně je potřebují na zvýšení energie a bílkovin)
a lněné semeno (koně po něm mají zdravá kopyta a lesklou srst). Občas dostane za
odměnu suché pečivo, mrkev a jablko,ale nejdůležitější je seno a čerstvá tráva. Jako
zákusek si olizuje velké kostky soli.
Každý večer stejně jako my chodí spinkat, jen místo matrace koně spí na pilinách.
Možná jste slyšeli, že koně spí ve stoje, ale polovina koní spí vleže a Vympel taky. Na
jízdu je to výborný a hodný kůň, jeho cval je velice pohodlný a je to taky výtečný skokan.
Je taky neskutečně rychlý, může běžet až 68 kilometrů za hodinu. Je to můj miláček.
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Cestou necestou - vlakem až k moři
Rovinatá krajina, vysoké hory a moře. To vše na jedné z nejkrásnějších tratí v
Evropě a možná i na celém světě. Trať, o které se budeme bavit, vede z hlavního
města Srbska Bělehradu přes Podgoricu (hlavní město Černé Hory) do letoviskového
města Bar.

Vlaky se na tuto trať
vydávají z bělehradského hlavního nádraží. Prvních několik desítek kilometrů po
město Valjevo je nezajímavých, protože trať vede na rovinatém území. Za tímto
městem se ovšem trať začne zahryzávat do hor. Po překonání prvních kopců vlak
opět klesá do údolí, ale za městem Užice se již opět dostáváme do hor. S tím přichází
i druhý nejdelší tunel s názvem Zlatibor s délkou něco málo přes 6 kilometrů.
Vjíždíme do Bosny a tunelem Jablanica se dostáváme do údolí řeky Uvac. Po několika
tunelech a mostech se trať
dostává zpět do Srbska. Poté
opět klesá do údolí řeky Lim a
města Priboj. Odtud opět
stoupáme a jedeme okolo
přehrady Potpeč. Řeka Lim nás
přes město Pripolje dovede až
k Srbsko - Černohorské hranici.
Na srbské hranici je poslední
město Vrbnia a na straně
černohorské se nachází město
Bijelo Polje. Po přejezdu hranic
trať stále stoupá až ke svému nejvyššímu bodu, který leží ve výšce 1 032 m.n.m. Po
přejetí tohoto bodu se dostaneme na hranu kaňonu řeky Morača, kde začínají
nádherné výhledy, tunely a nádraží položené až 500 m nad kaňonem. Za stanicí
Bratoniči trať odbočí do vedlejšího údolí, kde přejedeme krásný viadukt Mala Rijeka.
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Celá trať měří 454 km. Na
trati je celkem 254 tunelů,
které dohromady měří 114 km
a také celkem 234 mostů o
celkové délce 15 km. První vlak
vyjel z Bělehradu 30. května
1976.
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Zde

Dále trať klesá do nížiny u města Podgorica. Další zajímavé
místo na cestě je Skadarské jezero, které překonáme sypanou
hrází. Následuje poslední překážka, kterou je horský masiv Sozina.
překonáme nejdelší tunele na celé trati, který se jmenuje také Sozina
a měří 6 170 m. Poté se již dostaneme do přístavního města Bar.

Daniel Košťál
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Cena zpáteční jízdenky Bělehrad - Bar - Bělehrad i s místenkami je
při
nákupů u Srbských železnic 45€. V letním období (12.6. do 4.9) existuje i
přímé spojení z Prahy do Baru - přímé vozy jedou na vlaku EC 273
Csardás do Budapešti, dále pokračují na vlaku B 1045 Meridian do
Subotice a ze Subotice již pokračují do Baru na vlaku B 1137 Panonija.
Spojení zpět je stejné, mění se pouze čísla vlaků z lichých na sudé. Cena pro
dva z Prahy do Baru a zpět je 7 867 Kč. Pokud budete
cestovat lůžkovým vozem, je nutné zakoupit lůžkový příplatek.
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Zahrada & kuchyně

Už máme jaro a my bychom měli vysadit
papriky, rajčata a saláty. Později i kedlubny,
hrách či kopr a další. Pokud máme vysokou
trávu
tak
bychom
ji
měli posekat. Už nám začíná růst i pažitka.
Když už máme všechno hotové, půjdeme si
něco ukuchtit z pažitky do naší kuchyně.

Pažitkové máslo

Pažitkové pesto
150 g pažitky
100 ml olivového oleje
5 g soli
2 stroužky česneku
Pažitku opláchneme, nasekáme na větší kousky, česnek
oloupeme a s ostatními surovinami rozmixujeme ponorným
mixérem. Skladujeme v uzavřené skleničce v lednici. Použijeme pod maso, do
omáčky nebo na dochucení zeleninové polévky.
Lucka Kleinová a Petra Gřešová
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Tento naprosto jednoduchý recept zvládne opravdu každý.
Budeme potřebovat kostku másla (250 g), 2 – 3 špetky soli a 3
lžíce čerstvé pažitky. Máslo necháme povolit v pokojové teplotě,
mezitím omyjeme a nasekáme pažitku na jemno. Vyšleháme
s máslem a se solí a dáme ztuhnout do ledničky. Před ztuhnutím
můžeme přendat do formy, ztuhlé pak servírovat s pečivem,
pečenými bramborami nebo grilovaným masem. (Pažitku můžete nahradit i jinou
čerstvou bylinkou – třeba naťovou petrželí)
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Bylinky podle
zvěrokruhu
Beranovi svědčí chmel (21.3.-20.4.)
Většina zdravotních problémů Berana vyplývá z jeho
bláznivého tempa, které nedovolí, aby pořádně
vyležel své choroby. Když k tomu připočtete
bolesti hlavy, je úkol byliny jasný: Berana je
potřeba zklidnit. Zaručeně mu pomůžou
chmelové šišky. Může si je zašít do polštářku,
který si dá pod hlavu, nebo je zalít vroucí vodou a
pít jako čaj. Pokud Beran nastydne, zabere odvar z
černého bezu nebo česnek v jakékoli podobě.

Jeho zdraví bývá obvykle záviděníhodné. Ovšem
dobrému jídlu a pití Býk nikdy neodolá, a tak mívá
trávicí problémy. Pomůže mu odvar z artyčoku.
Moc nechutná, ale pomáhá! Na choroby
krku, které dovedou Býka potrápit, se
osvědčil podběl. Uvařte z něj čaj, přidat
můžete jitrocel. Ideální bylinkou pro Býka je
taky petržel. Působí jako mírná rostlinná
dezinfekce, navíc předchází zadržování vody v
organismu, které je u Býků hodně časté.
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Co Býkovi? Podběl!? (21.4.-21.5.)
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Blížencům voní konvalinka (22.5.-21.6.)
Pozornost by měl každý Blíženec věnovat nervům. Staré
recepty radily na rozčilování, které je jeho věrným
průvodcem, popíjení odvaru z květů konvalinek
v bílém víně – ovšem konvalinka je problémová,
a proto bude lepší kozlík lékařský. Při
onemocnění dýchacích cest jsou ideální sádlové
obklady na prsa. Lněné semeno, jehož odvar se
používá při trávicích potížích, může Blíženec pít i při kašli. Aby čaj chutnal, musí si ho
přisladit a přidat plátek citronu.

Rakovi pomáhá zázvor (22.6.-22.7.)
Veškeré jeho psychické propady se odrážejí na
stavu jeho žaludku. Rak navíc mívá pomalejší
látkovou výměnu, takže většinou tahá pár kilo
navíc.
Ve starším věku mívá problémy s tlakem a Račice
trpí hormonální nerovnováhou. Aby se jeho
metabolismus pohnul, spolehlivě zabírá zázvor. Může si
ho přidat špetku do čaje, sušený zázvor se dá také zalít horkou vodou, osladit
medem a popíjet. Pro zrychlení látkové výměny je vhodný mátový čaj.
Gynekologické problémy zvládne odvar z měsíčku lékařského nebo kontryhele.

I ctižádostivý Lev by měl pochopit, že je lepší, když si občas
odfrkne. Udělá to dobře srdci a předejde i potížím
se žlučníkem a játry, což jsou orgány, které
reagují citlivě na stres.
Při problémech s tlakem, které mívá Lev dost
často, pomáhá arnika. V jídle mu udělají dobře
byliny hořké chuti: koriandr, petržel, bazalka a
kardamom. Vhodnou bylinkou na problémy s
játry a žlučníkem je výluh z artyčoku a šťáva z řepy.
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Pro Lva? Jedině arnika! (23.7.-22.8.)
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Panny fandí majoránce (23.8.-22.9.)
Jejich koníčkem je péče o vlastní zdraví.
Panny většinou trpí trávicími problémy, proto by
každá měla jíst co nejvíce endivie, což je druh
zeleného salátu. Do jídla, pokud to jen trochu
jde, by měla přidávat kopr, kmín a zázvor, což
usnadňuje trávení. Dobře jí udělají i odvary z
anýzu, slézu a eukalyptu. Zrozenci tohoto
znamení se neustále stresují, a proto nutně
potřebují bylinu, která podpoří funkci jater.
Zvlášť účinná je majoránka – jako koření i jako čaj.

Váhy
Štíři
Střelci
Kozorohové
Vodnáři
Ryby

Lucka Kleinová a Petra Gřešová
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V příštím čísle našeho časopisu:

1
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MS v ledním hokeji v ČR
Mistrovství světa v ledním hokeji už se rozběhlo, už máme za sebou i pár zápasů. Začalo
1. května a natěšení fanoušci si den co den užívají každou minutu jakéhokoliv zápasu buď
u televize, nebo přímo na stadionu.
Vstupenky se vyprodaly a proč by taky
ne!!! Vždyť je mistrovství v ČR, a to hned
na dvou místech - v ostravské ČEZ aréně
a pražské O2 aréně. Nechybí žádný z
kvalitních celků ze zámoří, ale také
evropští soupeři ze Slovenska, Německa,
Švýcarska nebo Rakouska.
Hlavními maskoty jsou Bob a Bobek.

TÝMY:
Jak už jsem zmínil, hraje se na dvou místech.
V Ostravě hrají mužstva skupiny B, v Praze pak skupina A.

Skupina A
SWE - Švédsko
CAN - Kanada
CZE - Česká republika
SUI - Švýcarsko
LAT - Lotyšsko
FRA - Francie
GER - Německo
AUT - Rakousko

Skupina B
FIN - Finsko
RUS - Rusko
USA - USA
SVK - Slovensko
NOR - Norsko
BLR - Bělorusko
SLO - Slovinsko
DEN - Dánsko

MEDAILE:

Budeme doufat, že zažijeme mnohem víc
radostných okamžiků než těch smutných.

Filip Slavík
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Medaile budou ve tvaru puku a budou ze
zlata, stříbra a místo bronzu bylo použito
růžové zlato.
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UMÍŠ KRESLIT?
2. Díl-Stínování
Zdravíme všechny malé i velké umělce. V našem minulém článku jsme se bavili o mandalách.
Dnes se něco dozvíte o tom, jak se naučit stínovat. Široké možnosti a jednoduchost použití
pastelek lákaly mnohé malíře a ilustrátory už v dobách svého vzniku, hojně je používali takoví
umělci jako Pablo Picasso nebo Henri Matisse. Pastelka pro ně byla vítaným pracovním
prostředkem, čistým, jednoduchým, s možností snadných a přesto neuvěřitelně pestrých
barevných experimentů. Pastelka ve své podstatě nabízí velmi široké použití, od svižných skic až
po detailně propracované práce. Děti se s ní seznamují již ve velmi raném věku a provází je po
celou dobu školní docházky. Stínování je dost obtížné, tak to nevzdávejte, když se vám to
napoprvé nepovede. Mějte trpělivost a výsledek se nakonec dostaví. Tak jdeme na to…

Budete potřebovat:
Tužku
Pastelky
Výkres

Postup:
Předkreslete si to, co chcete stínovat.
Udělejte si jemné tahy tužkou tam, kde chcete stín.

Tužku přebarvěte lehce barvou,
jakou chcete.

Kde je stín, více na pastelku přitlačte…
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…a nakonec vystínujte všechno, co
se vám ještě nezdá.

Kateřina Kotalová a Denisa Kuchařová
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Přiřaď k sobě názvy a obrázky květin.

NARCIS

BLEDULE

SNĚŽENKA
Míša Kotalová
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TULIPÁN
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Krásnopolské perličky
Protože se mi v poslední době nedostávalo příliš mnoho materiálu z vašich
anglických překladů (že byste se začali učit? ), požádala jsem paní učitelky, jestli by
se i u nich nenašly nějaké vtipné odpovědi na testové otázky. Jako první dodala
příspěvky paní učitelka Blanka Palacká z vlastivědného testíku pro 5. třídu.
Takže, tady to je:

Půjčovali si kousek půdy od sedláka (bezzemci) - bezpůdci.
První manufaktury vznikaly v (textilním) šicím průmyslu.
Pracovali u sedláků (děvečky) - děvenky.
Střechu pokrývaly (došky) - slámky.
Co je to manufaktura?
Pracovní postup, že někdo dělá něco jiného (jeden lepí nohu, druhý natírá..)
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Z žákovské knížky
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Během opakování hodlal se sousedkou hrát karty.

Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a když si myslí, že nedávám pozor, tak nedává pozor.

Na otázku, jestli chce dostat za pět, odpověděl, že za šest asi těžko.

V přírodopise vykládá, že nové heslo Greenpeace zní: Zabij bobra, zachráníš strom!

Opakovaně usíná v hodině a po otázce v kolik šel spát, odpoví, že před pěti minutami.

Při hodině matematiky hodila o zem s kalkulačkou a zařvala, že ten šunt počítá špatně.

Sedl si do odpadkového koše a tvrdil, že je MÁG.

Při hodině TV řekl spolužákovi: "Ty budeš Jágr" a zlomil mu malíček.

Váš syn byl dnes přehnaně aktivní a nedokázal za celou hodinu pochopit, že ve třídě není sám.

Ruší hodinu tím, že kašle jako cholerická godzila!

Chodí soustavně pozdě a vymlouvá se, že to není její vina, a když se zeptám, čí je to teda vina,
řekne mi, že prý moje. A když se ptám proč, odpoví, že proto, že já chodím do hodin moc brzy.

Úmyslně schoval spolužákovi sešit, sešit dobrovolně nevydal, i když spolužák dostal poznámku.
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Klid Jani,
klid.

Tak nemám ani
úkol ani ten
jablečný štrúdl.

Ze života 6. třídy

Řekněte
sýýýýýýýr!!!

Já říkám jedině
cheese! English is .
Rychle pryč, ať
mě nestihne
vyfotit.

Sakra, nachystala jsem
si věci na středu místo
na úterý.

Rychle, ať ještě
stihnu opsat ten
úkol.

Z toho testu
mám tak čtyřku.

Dobře Ti tak,
měla ses učit!
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Splývám
s okolím?

1
8

REDAKČNÍ RADA
Kačka Kotalová
Denča Kuchařová
Eliška Stašová
Daniel Košťál
Filip Slavík
Miška Kotalová
Peťka Gřešová
Lucka Kleinová

TORNÁDO 1-2014/2015

Kateřina Pelíšková

1
9

