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SLOVO ÚVODEM

Kateřina Pelíšková
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Letošní školní rok se rozběhl tak rychle, že jsme se nestačili vzpamatovat z parného léta a už je
tady podzim a s ním i naše první číslo. Asi vám bude chybět závěrečný komiks, ale nezoufejte,
chystá se trošku jiný formát zaměřený na větší akce. A protože se nám jedna taková blíží, v dalším
čísle nový komiks určitě bude. Co všechno zde najdete, jste se už dočetli v obsahu, takže já jen
v rychlosti napíšu něco více o redakční radě a vůbec vám tak v kostce přiblížím, co vše je třeba
udělat, aby se k vám dostalo vydání našeho časopisu. Takže postupně – letos máme opět nové
členy redakční rady, kteří se velmi rychle zapojili do práce, a sami se přesvědčíte, jak se jim to na
poprvé podařilo. Redakční rada se musí několikrát sejít a každá schůzka má svá pravidla. Na té
první je třeba si rozmyslet a vymyslet, které rubrice byste se chtěli věnovat a ihned začít na
příspěvku pracovat. Občas je třeba oslovit rodiče nebo vás, žáky, abychom vám mohli přinést co
nejzajímavější informace. A jakmile je článek hotov, upraven dle požadavků, je to ten správný čas,
kdy se dostane ke mně. Všechny příspěvky je třeba zkontrolovat a seřadit a teprve potom lze
časopis vytisknout. No a tu poslední fázi, kdy se vám dostane časopis do ruky, už znáte. Uvědomte
si, prosím, že za každým jedním vydáním je několik hodin tvůrčí práce, kterou nejlépe oceníte tak,
že nám třeba něco pěkného napíšete na naši emailovou adresu tornado@zskrasnepole.cz. A jestli
máte pocit, že by to někdo z vás zvládl lépe, klidně přijďte mezi nás každé pondělí od 14:00 do
počítačové učebny.
Teď už bych chtěla popřát všem úspěšný školní rok, redakční radě spoustu nápadů a elánu, a aby
se vám všem náš časopis líbil.
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DRAKIÁDA
Ve středu 7. října se uskutečnila drakiáda. Účastnili se žáci prvního stupně až na
páťáky, kteří pomáhali menším.
Draci byli hodnoceni podle čtyř disciplín:
 drak Tulák - drak, který vyletěl nejvýš
 drak Fešák - nejhezčí drak s nejhezčím ocasem
 drak Akrobat – drak, který se nejvíce kroutí
 drak Domácí - drak vyrobený doma

Andrea Kuchařová a Erika Prášková
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Počasí nám opravdu přálo – krásně svítilo sluníčko a foukal vítr, takže opět vydařená
drakiáda. Všem se moc líbila a určitě se nikomu nechtělo domů. Téměř každý, kdo
draka přinesl, si odnesl nějaké ocenění, a co nás velmi potěšilo, byl počet draků
domácích, kterých bylo určitě více než loni.
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MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Co žere tvá agama?
Cvrčky, kobylky a někdy i salát.
Jak často ji krmíš?
Krmím ji 1x za den.
Proč sis vybrala zrovna takový druh ještěrky?
Vybrala jsem si ji proto, že se mi líbí.
Děkujeme Sofii a vy už se můžete těšit na další vydání časopisu, kde
se dovíte něco zajímavého o dalším zajímavém a oceněném zvířeti
z naší výstavy.
Jana Balušková a Bára Tichá
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Dne 6.10. 2015 se uskutečnila v naší škole soutěž MÁME RÁDI ZVÍŘATA.
UMÍSTĚNÍ: 1. David Coufal-59 bodů (krajta)
2. Iveta Křikavová-30 bodů (sysel)
3. Štěpán Kozelský-29 bodů (kocour)
4. Sofie Vantuchová-28 bodů (agama)
5. Jakub Tichý-27 bodů (křeček)
5. Kateřina Glosová-27 bodů (strašilka)
6. Andrea Kuchařová-25 bodů (zakrslý králík)
6. Kristýna Klubalová-25 bodů (kocour)
7. Tereza Charvátová-24 bodů (morče)
8. Klára Čorná- 23 bodů (kocour)
9. Jan Frodl-20 bodů (morče)
10. Vojtěch Frolík-19 bodů (chameleon)
10. Natálie Hruzíková-19 bodů (kočka)
GRATULUJEME VŠEM!!!
V našem letošním prvním čísle jsme udělali rozhovor se Sofií Vantuchovou, která
nám řekla něco málo o své agamě.
Jak si k agamě přišla?
Rodiče mi ji koupili na výstavě plazů.
Jak se jmenuje?
Jmenuje se Engen a jméno dostala podle agamy
mého strejdy, která se jmenovala podobně.
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Afghánský chrt
(můj pes)
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Ahoj,
jmenuju se Jana, chodím do páté třídy a chtěla bych vám napsat něco o mém psovi.
Jmenuje se Achmik a je to afghánský chrt. Nejraději leží na gauči a žadoní o
podrbání. Nerad se koupe a češe. Má černou barvu až na náprsenku, tu má bílou.
Má velmi dlouhou srst,což je pro afghánského chrta typické. A ted´ vám povím
příhody, které jsem s Achmikem zažila. Jednou, když jsme ještě bydleli v bytě, tak
nám rozkousal stůl k počítači a rohy od druhého stolu,nebo nám snědl jídlo, když
jsme byli pryč. Celkem dobrá příhoda byla, když jsem spala a Achmik na mě plnou
vahou skočil - váží sice na afghánského chrta málo, ale na mě je to i tak celkem dost 20 kg. Správný afghánský chrt váží od 23 kg až do 27 kg.
A tady ho vidíte v plné
kráse:

Jana Balušková
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HVĚZDA Z NAŠÍ ŠKOLY
Hodně z vás asi netuší, že do sedmé třídy chodí nadějný hráč badmintonu.
Jmenuje se Matěj Kozelský a něco málo vám o badmintonu sám napsal.
Matěj:
„K badmintonu jsem se dostal přes
taťku, který chodil hrávat se
svými kamarády. Tehdy jsme si jen
pinkali v létě na zahradě. Od šesti let
jsem
začal
badminton
hrát
organizovaně za oddíl Sokol Plesná. Po
čtyřech letech jsem přestoupil do TJ
Sokol Klimkovice, kde hraji dosud.
Závodní badminton je něco úplně
jiného než pinkání na zahradě.
Tréninky mám 4x týdně a o víkendech
jsou různé turnaje. Na turnaje jsem
začal jezdit zhruba v osmi letech.
Celkem mám asi 20 medailí a 5 pohárů.
K mým největším úspěchům patří 3.
místo ve čtyřhře na Mistrovství České
republiky v kategorii U 13 a 1. místo ve
čtyřhře v Krajském přeboru ve
stejné kategorii.“
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Matěj Kozelský
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
Cheerleading
I když je na naší škole spousta skvělých sportovců, když vám řeknu tento pojem, asi se vám žádný
sport nevybaví. Ale kdybych řekla roztleskávačky, už asi někteří z vás vědět budou. Cheerleading je
přitom něco trochu jiného. Nejen, že se tančí s třásněmi, ale také jsou potřeba gymnastické prvky,
hlavně síla, cit pro hudbu a pohyb. Asi se teď možná ptáte, k čemu je ta síla. Na to je odpověď
úplně jednoduchá. Na zvedačky!

Zvedačky a vyhazovačky
jsou nedílnou součástí cheerleadingu! Právě tohle odlišuje cheerleaders
od roztleskávaček. Nejčastěji jsou nejlehčí členky týmu zvedány do výšky,
odkud potom na zem skáčou saltem nebo padají jako rakev a v nejtěžších
možnostech se přetáčí, tak dlouho dokud nespadnou svým kamarádkám
do náruče. Například se ve zvedačce dělá „škorpión“, kde si zvedaná drží
jednu nohu nad hlavou a tu druhou jí zvedají dvě další cheerleaders.
V každé zvedačce je jedna členka hlavní. Ta stojí vzadu a nejdříve
pomáhá nahoru do zvedačky a na konci ji chytá. Tato dívka většinou bývá
nejsilnější, aby se zvedané nic nestalo.

Gymnastické prvky
Další částí cheerleadingu, kterou se holky učí od malička, je
gymnastika. U gymnastiky se mohou některým i přetrhat svaly.
Není divu, od mala trénují, roztahují se, a pokud nejsou pořádně
zahřáté a rozcvičené mohou sami sobě ubližovat. Gymnastickým
prvkem, který určitě všichni znáte a který se považuje za jeden
z lehčích, je šňůra. Ostatní už tak lehké nejsou a hodně bolí.

Další část jde jen těžko pojmenovat jedním slovem. Skláda
se totiž z gymnastických prvků a trochu i vyhazovaček. Je to
nejtěžší část cheerleadingu a často se při nich stávají
mnohá zranění. Ať už otřesy mozku nebo i zlomeniny, které
se mohou léčit i měsíce. Nejsložitější z této skupiny jsou asi
salta a mezi hodně těžké patří i „arab“, tedy jiným slovem
hvězda bez použití rukou.
U tohoto sportu bych mohla napsat ještě mnohem více, ale myslím, že i největší znalci mezi vámi
by už se v tom trochu ztráceli. Doufám, že i když mnozí z vás tento sport asi neznali nebo ho viděli
jen v amerických filmech, že vás zaujal a možná si ho někteří i zkusíte. Nemůžeme přeci všichni
pořád sedět jen u počítačů a nabírat kila. A co bude v příštím sportovním okénku?! Tak to se
nechte překvapit.
Kateřina Kotalová
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Skoky, salta, přemety…
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TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE
Co kdybychom se podívali za Pavlem Charvátem (tatínkem naší nové členky
redakční rady, který pracuje v OVAKU (Ostravské vodárny a kanalizace)
Jaké je vaše přesné povolání?
Pracuji jako vedoucí údržby pitné vody v OVAKU.
Jak trávíte svůj pracovní den?
Přijdu do kanceláře, v počítači zkontroluji požadavky na provedení oprav nebo
údržby, s kolegy proberu, kterou opravu nebo údržbu je nutné provést
prioritně a které se můžou odložit. Řídím techniky a dělníky při údržbě a
opravách vodojemu čerpacích stanic a úpravny vody, řeším pracovní hovory.
Účastním se projednávání příprav projektů na modernizaci. Sepisuji různá
hlášení pro vedení společnosti.
Baví vás tato práce?
Ano, baví mě.

Erika Prášková a Tereza Charvátová
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Uvažoval jste někdy o jiném povolání?
Ano, uvažoval jsem o podnikání v obchodě.
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Zahrada & kuchyně
Máme podzim. Jste unavení, nevyspalí nebo
nevrlí? Potřebujete nejspíše vitamíny. Nemusíme
chodit do lékárny, spoustu vitamínu máme i na
zahrádce. Tam určitě někteří z vás najdou
červenou řepu nebo dýně. V naší kuchyni si
vytvoříme dýňový pohár z mascarpone a
carpaccio z pečené červené řepy. Na zahradě
máme taky ořechy a z nich si upečeme buchtu.

Příprava: asi 30 minut
Na 4 porce budeme potřebovat:
1 malá dýně (asi 750 g)
150 ml jablečné šťávy
2 lžíce třtinového cukru
3-4 lžíce pomerančové šťávy
100 g mascarpone
150 g bílého jogurtu
1 lžička mleté skořice
4 lžíce mandlových lupínků
Postup: Dýni rozkrojte, odstraňte semínka, dýni oloupejte a nakrájejte na kousky.
Povařte s jablečnou šťávou a 1 lžící cukru asi 10 minut na mírném plameni. Dvě
třetiny dýně pak nechte marinovat v pomerančové šťávě nebo likéru. Zbylou dýni
nechte trochu vychladnout a rozmixujte ji s mascarpone, jogurtem, zbylým cukrem a
skořicí. Kousky dýně a krému rozdělte do sklenek, vychlaďte a podávejte s praženými
mandlovými lupínky.
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Dýňový pohár s mascarpone
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Carpaccio z pečené červené řepy

hrst lístků rukoly
Na zálivku: 2 lžíce tekutého medu
šťáva z půlky limetky
2 lžíce olivového nebo citronového oleje
sůl, čerstvě mletý pepř
Na karamelizovanou cibuli: lžíce olivového oleje
červená cibule
sůl
lžíce krupicového cukru
lžíce octu balzamico
a ještě silnostěnný alobal
Nejdříve si připravíme řepu:
Pod tekoucí vodou ji řádně vydrbeme kartáčem, neloupeme, osušíme. Na
dostatečně velký alobal nasypeme sůl, dáme na ni řepu, přihodíme stroužky
neloupaného, ale napůl překrájeného česneku, přidáme olej, ocet, pepř a alobal
hermeticky uzavřeme. Vložíme do trouby vyhřáté na 200 st. (horkovzduch ) a
pečeme cca hodinu. Ihned propícháme, aby vyšla pára, oloupeme a necháme zcela
vychladnout. Připravíme si karamelizovanou cibuli: na pánev dáme olej, necháme jej
rozpálit a přihodíme na osminky nakrájenou cibuli, necháme zesklovatět, přidáme
cukr a necháme zkaramelizovat. Až nám cibule začne karamelově vonět, trochu
osolíme a přidáme ocet. Prohodíme na pánvi a ocet necháme odpařit. Teď si
připravíme zálivku: vyšleháme všechny suroviny, které jsou do ní určeny. A můžeme
servírovat: řepu si nakrájíme na tenké plátky, naskládáme na talíř, přidáme rukolu,
fetu ( balkánem ) a doprostřed talíře umístíme karamelizovanou cibuli. Celé to
přelejeme zálivkou, můžeme dosolit, případně opepřit barevným, čerstvě drceným
pepřem.
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Suroviny:
1 středně velká červená řepa
palice česneku
lžíce hrubozrnné soli
lžíce olivového oleje
lžíce octu balzamico
barevný pepř čerstvě mletý z mlýnku
snítka tymiánu (nemusí být)
100 g sýru feta nebo balkánského
sýru
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Mandarinková marlenka s ořechy
Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukr krupice
½ prášku do pečiva
2 vejce
2 lžičky jedlé sody
2 hrsti mletých ořechu
1 konzerva mandarinek + šťáva
Krém: 1 pomazánkové máslo
7 dkg rozpuštěného másla
½ hrnku cukr krupice
1 vanilkový cukr
2 lžičky pudinkového prášku
Postup:
Vše smícháme a dáme na vymazaný a vysypaný plech moukou. Upečeme na 170°C .
Pečeme cca 15-20 minut. Než se nám upeče korpus, uděláme si krém. Rozpustíme si
máslo a přidáme ostatní suroviny. Dobře vymícháme. Do korpusu uděláme dírky
obracenou vařečkou. Za tepla natřeme krémem a posypeme ořechy nebo grankem.
Necháme ztuhnout v lednici a můžeme podávat. Přejeme dobrou chuť.
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Petra Gřešová a Lucka Kleinová
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Bylinky podle zvěrokruhu 2
Váhy rozzáří kopřiva
Váha se nerada rozhoduje, špatně snáší změny a stres. To se
odráží na činnosti ledvin. Když je Váha celá rozklepaná a má
pocit, že se jí nic nedaří, zabere odvar nebo výluh z
meduňky. Skvěle funguje jarní detoxikační kúra z kopřiv.
Když ještě doplní pití kopřivového čaje oplachováním vlasů
odvarem, bude plná energie i náležitě krásná! Při
problémech s ledvinami pomáhá urologický čaj, ale
především petržel, která působí močopudně. Úspěšné jsou i
čaje z lopuchu většího a mochny (tu dávkujte velice opatrně!).

Na Střelce zabírá pampeliška
I když se mu nechce, měl by věnovat pozornost životosprávě. Střelec totiž lehce
přibírá. Navíc jí přesně to, co by neměl, takže jeho játra trpí. Když si naříká na trávicí
problémy, jsou většinou způsobeny přejídáním. Na to
zabírá
pampeliška! Popíjí se po doušcích jako čaj, na
jaře ji můžete přidat pokrájenou do salátů.
Dobře mu udělá i odvar z macešky. Jde o
bylinkový zázrak, který zrychlí metabolismus
a zbaví pocitu přeplněného žaludku. Střelci by
měli často popíjet odvary z řepíku lékařského
nebo čekanky obecné – obě byliny posilují játra.
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Štírovi dopřejte česnek
Mívá problémy se střevy, močovým měchýřem a pohlavními
orgány. Vzhledem k napětí, v němž žije, se nevyhne
vyššímu krevnímu tlaku. Na regulaci tlaku se osvědčil
zejména česnek, který zároveň posiluje krevní oběh.
Trávicí potíže se dají zvládnout s pomocí chilli
papriček, ale jen v přiměřeném množství. Na štíří
zdravotní problémy zabírá i pelyněk, křen a
ostružinové listí – v jeho užívání by však měl být
rozumný, protože jakékoli přehánění je kontraproduktivní.
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Kozorohovi přesličku
Kozoroh většinou nemívá se zdravím potíže. Když ale nějaký problém má, měl by ho
řešit hned a bez otálení. K lékaři ho spolehlivě
dostane revmatismus a pleť, která trpí
rozšířenými žilkami. Vlasům a kůži dělá
dobře odvar z přesličky. Při problémech s
revmatismem se doporučují koupele v
odvaru z březového listí, které pomáhá i
na potíže s pletí. Má-li Kozoroh problémy s
klouby, udělá nejlépe, když část masa v
jídelníčku nahradí produkty z celozrnné mouky.

Vodnář ctí černý bez
Potíže mívá nejčastěji s křečovými žilami a křečemi v lýtkách.
Potrápit ho mohou také potravinové alergie. Na přetížené
nervy nejlépe zabírá odvar z třezalky tečkované. Při
déletrvajících potížích by se však měl Vodnář vypravit k
lékaři. Na křečové žíly a křeče v lýtkách zabírají preparáty s
výtažkem ze jmelí. Proti křečím fungují i minerálky bohaté
na hořčík. Výborným léčivem je odvar z černého bezu,
který urychluje látkovou výměnu. Vodnář ho může pít buď
neslazený, nebo se lžičkou medu.
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K Rybám patří hloh
Spousta zdravotních problémů (pomalá látková výměna,
potíže s játry a slinivkou) pramení ze stresu, který by
se Ryba měla naučit co nejúčinněji zvládat. Pro
urychlení látkové výměny si může jídla ochucovat
zázvorem, pepřem, kmínem a koriandrem, nebo si
z nich udělat odvar a malými doušky jej popíjet.
Trávení vylepší i teplý odvar ze semen kopru. Na
uklidnění ve chvílích, kdy má Ryba pocit, že jí starosti
přerůstají přes hlavu, se osvědčil hloh, který ji psychicky
srovná a pomůže vidět svět v jasnějších barvách.
Lucka Kleinová
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WORLDCRAFT
Worldcraft je vlastně parodie na Minecraft a je zdarma. Můžete si vybrat SINGLE
PLAYER nebo MULTIPLAYER, které se pak dělí na CREATIVE nebo SURVIVAL. Problém
je v tom, že multiplayer světů je hodně, proto je malé riziko, že najdete českého
hráče (já často nalézám Francouze). Jinak je to celkem dobré.
Moje recenze: 5 HVĚZDIČEK (vynikající)
Průměrná recenze: 4 HVĚZDIČKY (dobré)

SEA BATTLE
Baví vás hra LODĚ?? ANO?! Tahle hra je pro Vás! Jsou 3 typy hry: 1. SINGLE PLAYER,
2. MULTIPLAYER ONLINE 3. MULTIPLAYER BLUETOOH.
Moje recenze: 4 HVĚZDIČKY (dobré)
Průměrná recenze: 4,4 HVĚZDIČKY (velmi dobré)
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Jáchym Wildmann
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Svátky, které neznáte...
70. výročí mikrovlnné trouby
Dne 8. října letošního roku oslavila mikrovlnná
trouba 70. let od jejího prvního použití, za kterým stojí
americký konstruktér Percy Spencer, který ji vynalezl poté,
co se mu v kapse rozpustila čokoláda.
Percy Spencer se během druhé světové války zabýval
v jisté firmě výrobou a zdokonalováním magnetronů, což jsou elektronky, které slouží jako
generátor mikrovlnného záření a které se používaly do radarů. Jednoho dne Spencer zjistil,
že se mu během práce rozpustila čokoláda v kapse a po krátkém uvažování přišel na to, že
za to můžou mikrovlny, které čokoládu rozehřály. Poté provedl další experimenty s
ohřevem potravin a tak se zrodila mikrovlnná trouba, bez níž si už většina lidí nedovede
představit práci v kuchyni. Před 70 lety a to 8. října 1945, si Spencer a jeho firma nechali
tento vynález patentovat. V objevu mikrovlnné trouby však lze nalézt i výraznou českou
stopu. Byl jím český profesor přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Augustin Žáček,
který v roce 1924 jako první popsal princip oscilace magnetronu (V mikrovlnné troubě je to
energetický zdroj, pomocí něhož jsou generovány elektromagnetické vlny, zahřívající
potraviny.)

Mezinárodní den zvířat
Mezinárodní den zvířat je svátkem zvířat,
který připadá na 4. října, na počest Sv. Františka z
Assisi, který v tento den r. 1226 zemřel. Tento mnich
františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o
nemocná a opuštěná zvířata. Podle historických
pramenů se zvířaty dokázal mluvit. Tento den by měl být dnem, kdy by si každý páníček
měl uvědomit péči o svého mazlíčka jako je například strava a pohyb a hlavně by měl vést k
zamyšlení, zda-li si zvíře vůbec máme pořídit a můžeme mu věnovat dostatek času a péče.
Již od 19. století slaví lidé po celém světě Den stromů,
svátek oslavující stromy jako jedinečné a nepostradatelné
součásti našeho života a naší krajiny. Ve střední Evropě se
Den stromů slaví 20. října. Od roku 2000 se postupně tato
krásná tradice vrací i do České republiky. Myšlenka slavit Den
stromů pochází ze Spojených států amerických, konkrétně z
Nebrasky. Iniciátorem byl novinář J. Sterling Morton, který se významně zasloužil o
vysazování nových stromů a keřů ve svém okolí. Do českých zemí se myšlenka oslavy Dne
stromů dostala již v roce 1906, ale tato tradice byla nadlouho přerušena válkami a
nástupem komunismu. Naštěstí se tento krásný svátek postupně do našich měst a obcí
vrací.
Denisa Kuchařová
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Mezinárodní den stromů
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Budapešť
Budapešť je hlavní město Maďarska. Se svou rozlohou (525km2) je 9. největším městem Evropy. Ve městě
žije přibližně 1,7 milionů
obyvatel. Městem protéká Dunaj,
ve kterém se nachází známý
Markétin ostrov. K nejznámější
památkám patří budova
maďarského parlamentu,
Budínský hrad, lázně Rudas nebo
také Památník Tisícileté, který se
nachází na Náměstí Hrdinů
(Hösök tere). Zajímavým cílem
můžou být také termální lázně
Szechenyi.

Do Budapešti se můžete pohodlně dostat autem. Cesta by vám
měla zabrat skoro 5 hodin. Pokud si ovšem budete chtít cestu
trošku ozvláštnit, můžete se vydat vlakem. V letošním jízdním řádu
(2014/15) má Ostrava pouze noční přímé spojení. Od nového JŘ
(2015/16) přibude také přímý denní vlak. Noční vlak vyjíždí okolo
druhé hodiny ranní a do Budapešti přijíždí v osm ráno. Do Ostravy
vlak přijede jako R407 Chopin z Varšavy, v tomto vlaku musíte najít
vůz č.353, zbytek souprav jede do Vídně. V Břeclavi váš vůz přepojí
na jiný vlak a do Budapešti dojedete jako vlak EN477 Metropol.
Zpáteční cesta probíhá stejně. Pokud se rozhodnete jet během dne,
bude muset jet do Břeclavi nebo Brna a tam přestoupit na vlaky EC
do Budapešti. Cena jízdenky na noční vlak se pohybuje okolo 1 500
Kč, této ceny dosáhneme kombinací několika jízdenek a to: City
Star ZSSK: Ostrava – Štúrovo a Mnohostranná dohoda: Štúrovo –
Budapest (mezinárodní jízdenky jsou zpáteční, u jednosměrných
nelze těchto slev čerpat). Výhodou těchto lístku je platnost jeden měsíc (tzn. Vyjet musíte první den
platnosti, vrátit se můžete do 30 dnů a také to, že můžete jet kterýmkoliv vlakem, navíc cestu můžete
kdykoliv přerušit a můžete se podívat do Bratislavy nebo Szobu). Na denní vlaky jde koupit akční jízdenka,
cena za jízdenku tam i zpět se pohybuje od 900 do 1200 Kč, tyto jízdenky jsou vázány na konkrétní vlak,
jejich cena se zvyšuje s odjezdem vlaku, platí tedy pravidlo: Čím dříve koupíte, tím levněji koupíte. Jízdenky
lze zakoupit přes internet, na pokladně pouze s přirážkou 50 Kč za jízdenku.
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Jak do Budapešti?
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Jak v Budapešti?
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V Budapešti jsou čtyři linky metra, kterou
doplňuje hustá síť tramvají. Při cestách po
centru Budapešti budete nejčastěji potkávat
tramvaje linek 4 a 6. Tyto linky jezdí proloženě a
jejich výsledný interval jsou přibližně dvě
minuty. Na těchto linkách také jezdí nejdelší
osobní tramvaje na světě. Metro je v Budapešti
označeno čísly a především barvami. Linka jedna
je žlutá, přezdívá se jí jubilejní linka a je to
nejstarším metrem na pevninské Evropě,
otevřeno bylo již v roce 1896. Linka 2 je červená,
linka 3 je modrá a linka 4 je zelená. Největší
přestupní stanicí je stanice Deák Ferenc tér,
v této stanici se sjíždí linka 1, 2 a 3. Zajímavou
tramvajovou linkou je také linka 61, na lince
jezdí tramvaje české výroby (těch je v Budapešti
přes 300 ks) a na její konečné můžete přestoupit na dětskou úzkorozchodnou železnici a na zastávce
Városmajor na ozubnicovou dráhu. Krom krátkodobých jízdenek můžete zakoupit jízdenku celodenní za
1650 Ft a nebo skupinovou pro pět lidí za 3 300 Ft (145 a 290 Kč).

Foto 1 – Budova Parlamentu
Foto 2 – Hlavní budapešťské nádraží (Keleti)
Foto 3 – tramvaj na předměstí Budapešti
Foto 4 – Szabdság híd (Most Svobody), jeden z mnoha mostů přes Dunaj

Pro redakční kroužek Daniel Košťál
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3.díl-Mimoni
Je tady nový školní rok a s ním i nové nápady do našeho časopisu. O prázdninách
jsme měli hodně času, a tak jsme kreslily a malovaly o „stošest“ a sbíraly tak spoustu
nových technik a stylů kreslení. Viděly jsme i hodně módních trendů a jedním z nich
jsou i mimoni. Jsou všude, a kdo nemá nějakou věc s mimoněm nebo neví, co to
mimoň je, jako by neexistoval. Poprvé se mimoni objevili ve filmu „Já, padouch“ a
dnes už mají i svůj vlastní film. Napadlo nás, že zrovna kreslení mimoňů by vás
mohlo zajímat, tak se to jdeme naučit.
1. Nejdříve si předkreslíme (tužkou) obrysy vašeho mimoně a hlavu si rozdělíme na
čtyři části (viz obrázek)
2. Poté dokreslíme krátké vlasy, které vychází ze středu jeho hlavy.
3. Na vašem budoucím výtvoru nesmí také chybět ani velké brýle, bez kterých by to
ani pořádný mimoň nebyl (právě na tyto doplňky pomáhají pomocné čáry uprostřed
hlavy vašeho kamaráda). Dokreslete ústa.
4. Do nakreslených brýlí dodělejte velké roztomilé oči.
5. Teď se vrhneme na spodní část mimoně. Nakreslete obrysy oblečení a úzké ruce
s rukavičkami na konci.
6. Teď dokreslete kalhoty a malou kapsičku na hrudi vašeho mimoně, na kterou
můžete dokreslit nějaký ornament jako je na
obrázku, ale není to nutné.
7. A už se dostáváme k předposlední části a to
jsou nohy. Dokreslete nohy a malé botičky,
které jsou v poměru k jeho tělu celkem malé.
TORNÁDO 1-2015/2016

8. Nakonec svého mimoně vybarvěte, a pokud
jste zkušenější a viděli jste naše starší díly
z minulého roku, můžete ho i vystínovat.
Doufáme, že se vám náš dnešní díl líbil, a
těšíme se na vás příště.
Denisa Kuchařová a Kateřina Kotalová
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KNÍŽNÍ KOUTEK
Dneska si povíme o knížce jménem LENA NOTÝSKOVÁ. Je
to spíše knížka pro holky, ale to vůbec nevadí, protože
příště přijde řada na jinou knihu.
Je to knížka, kterou napsala Francine Oomenová a už má
2 díly. Dnes si povíme o 1. díle.

DĚJ

Bára Tichá
Tereza Charvátová
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Lena je jedenáctiletá holka z Amsterdamu, která má
občas problémy s rozhodováním. Pomáhá jí při něm
notýsek, do kterého si všechno zapisuje, a tím si rovná myšlenky. Nejčastěji vytváří
různé vtipné seznamy. Co si obléct ráno na sebe, jak si přestat kousat nehty, kdo ze
spolužáků je nejotravnější. Jenže Lenčin život nepřináší jen takové jednoduché volby.
Bezpečné rodinné zázemí se změní, když se začne rozpadat vztah rodičů. Najednou
je potřeba řešit závažnější věci, než co bude k večeři a jak si učesat vlasy. Lena navíc
zjistí, že s rozhodováním nemá problémy jen ona. Někdy totiž ani dospělí nevědí, jak
se správně rozhodnout.
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Má fyziku tak ráda, že si skládá vzorečky do obalu žákovské knížky. Bohužel tak činí při písemce.

Demonstruje jízdu závodničky děláním: "Hů" a zdržuje začátek hodiny zpěvu.

Olizuje temperové barvy a pak se diví, že zvrací.

Při hodině matematiky se radoval, že vypočítal první příklad, který neměl řešení.

Simuloval zvonění školního zvonku budíkem, a když se mu na to přišlo, ještě tvrdil, že ho o to
školník požádal.

Předtím, než mi odevzdal písemný trest, jej roztrhal a řekl, že mi ušetřil práci.

Svůj pozdní příchod na hodinu omluvil tím, že hvězdy chodí vždycky pozdě. Žádám Vás, vysvětlete
synovi, že je žákem základní školy, nikoliv hvězdné soustavy.

Nesdělil své jméno s tím, že je tu inkognito.

Při zkoušení z chemie místo benzoového jádra nakreslil prase.

Místo výuky si barví nehty, kolem svého místa má několik kilogramů sešitů všech předmětů mimo
předmět, který zrovna je.

O přestávce hrubě kopal do dveří, a když byl napomenut, kopnul si drze ještě jednou.

Používá úřední doklad jako pálku na pinec!

Hlásí se, i když nic neví. A ještě k tomu se hloupě směje a neví čemu.

Dělá to, co nemá a nedělá to, co má.

Při měření ve fyzice používá vlastní voltmetr a prohlašuje, že školní nestojí za nic.

Ničí spolužákovi pomůcky, bere mu pomůcky a vyžaduje, aby ho poprosil o vrácení.

Nepřipravenost na výuku matematiky začíná mít charakter soustavný.

Hlásil se, div mi oči nevypíchl a pak nic nevěděl.
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Z žákovské knížky
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1.Kolik je na naší škole schodů?
a)118
b)129
c)163
d)201

2. Kolik je v PC učebně počítačů?
a)17
b)21
c)23
d)32

3.Které auto patří paní učitelce Tížkové?
a)Škoda Fabie
b)Seat Ibiza
c)Peugeot
d)Renolt

4. Kolik laviček je v šatně?
a) 14
b)26
c)28
d)31

5.Kolik je na škole dveří?
a)74
b)81
c)85
d)93

6.Kolik je pinpongových stolů na naší
škole?
a)0
b)2
c)3
d)5

Petra Gřešová a Lucka Kleinová
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V dnešním vydání pro vás máme šest záludných otázek o naší škole a byli bychom moc rádi, kdyby
se do ní zapojilo co nejvíce tříd. Jak bude soutěž probíhat? Přečtěte si otázky, správné odpovědi
zapište a odevzdejte za třídu našim redaktorkám Lucce Kleinové a Petře Gřešové nejpozději do 1.
prosince 2015. V dalším čísle se dozvíte správné odpovědi a třídu, která byla nejlepší.
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Kateřina Pelíšková
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