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SLOVO ÚVODEM
Tak tady máme nový rok, který ze začátku vypadal opravdu zimně, ale počasí si s námi nepěkně
zahrává a za oknem to vypadá jako na jaře – začaly kvést sněženky a upolíny, na teploměru je
téměř 10 stupňů. To ovšem nemění nic na tom, že se vám dostává do ruky druhé vydání našeho
časopisu. Vím, že je už březen, ale zimní spánek a jarní únava je opravdu příšerná kombinace. Ale i
přesto vás čeká spousta zajímavostí a článků, na kterých pilně pracovali všichni členové redakční
rady. Takže nebudu zbytečně zdržovat a hurá na to!

Stupně zimy, které se nás letos moc netýkají,

Kateřina Pelíšková
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snad jen ty první dva nebo tři
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Co se u nás událo?
Budete se asi divit, ale od minulého čísla proběhla v naší škole řada akcí, zúčastnili jsme se
sportovních i vědomostních soutěží. Určitě si všechny zaslouží naši pozornost, zvláště pak úspěch
děvčat z 6. a 7. třídy, která postoupila do krajského finále turnaje ve florbale. Holky zaslouženě
obsadily 3. místo, a jsou třetím nejlepším družstvem v celém Moravskoslezském kraji. My vám
přinášíme reportáže z vědomostní soutěže Kvarteto, maškarního plesu a jednodenního lyžařského
kurzu.

SOUTĚŽ KVARTETO
Ve čtvrtek 3. prosince se uskutečnilo finále vědomostní soutěže KVARTETA. Z naší
školy se zúčastnili 4 žáci z 5. třídy - Tereza Charvátová, Bára Tichá, Michael Kuhn a
Marian Petr Zádrapa (a náhradník Vojta Frolík). 1. kolo se konalo na ZŠ Porg
v Ostravě Vítkovicích. To byl teprve začátek - soutěžili jsme samostatně – každý
vyplnil svůj test. Prvních 8 škol postoupilo do finále. Naše 5. třída obsadila 6. místo.
2. kolo se konalo na Janáčkově konzervatoři. V tomto kolo už jsme soutěžili
v týmech.
Družstvo naší školy vybojovalo krásné 5. místo, všichni jsme si to moc užili a snead
budeme mít ještě příležitost ukázat, co v nás je a zapojit se do jiných nejen
vědomostních soutěží.
(Za redakční kroužek Bára Tichá a Erika Prášková)

Lyžařský výcvik
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Ve čtvrtek 21. ledna se skupina dětí ze druhého stupně zúčastnila jednodenního
lyžařského výcviku ve sportovním areálu Vaňkův kopec. Celé dopoledne se věnovali
pilování ski&snowboard stylu, především správného carvingového oblouku a
freeride. Všem se moc líbilo - počasí zprvu větrné se změnilo na slunečné, dobře se
lyžovalo, protože lidí spíše ubývalo než opačně – zkrátka prima čtvrteční dopoledne.
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Maškarní ples
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V pátek 22. ledna se děti především z prvního stupně sešly v sále U Čestmíra na
tradičním maškarním plese. Ale přesto byl něčím netradiční – o zábavu a program se
postarala agentura pořádající podobné akce. Kromě tance se i soutěžilo a všichni si
užili
karnevalového
veselí.
Nechyběl
tradiční párek v rohlíku
a samozřejmě dobrá
nálada. Tak jako každý
rok
děti
vyhrály
spoustu sladkostí a
nikomu se nechtělo
večer domů.
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Rozhovor s prvnačkou

Tereza Charvátová
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Už více než půl roku chodí do školy, určitě se jí tady líbí a společně jsme
zavzpomínaly na Vánoce - odpovídala Valentýnka Restelová.
1.)Těšíš se na letošní Vánoce?
,, Ano.“
2.)Jaké máš ráda cukroví?
,,Perníčky.“
3.)Co si letos nejvíc překeš na Vánoce?
,,Panenku Monster High.“
4.)Co máš na Vánocích nejradši?
,, Zdobení stromečku.“
5.)Pomáháš o Vánocích rodičům ?
,,Ano“.
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Jako každý rok i letos se konal zápis do 1. třídy. To si nemohl nechat ujít ani náš
časopis, a proto jsem pro vás děti vyzpovídala. Co mě nejvíce překvapilo je, že se
některé děti do školy netěší a to tady nemají staršího sourozence a neví, co je čeká.
Také povolání mě překvapilo, už to totiž nejsou princezny nebo třeba hasiči, ale
vědkyně a kosmonauti.
Těšíš se do školy a na co?
Max: Do školy se netěším, raději bych byl ve školce.
Klaudinka: Těším se na angličtinu.
Laurinka: Na přestávky.
Klárka: Na kreslení a zpívání.
Máš nějaké věci nebo jaké by si chtěl/a?
Max: Nemám, ale chci aktovku se Spidermanem.
Klaudinka: Chtěla bych aktovku s kytičkama.
Laurinka: Chci aktovku s koněm.
Klárka: Mám aktovku a pouzdro Ledové království od babičky.
Čím chceš být až vyrosteš?
Max: Kosmonautem.
Klaudinka: Vědkyní.
Laurinka: Doktorkou pro zvířata.
Klárka: Malířkou.

Co vaše děti baví a co si myslíte, že jim ve škole půjde?
Maminka Maxe: Baví ho sportovat. Myslím, že mu půjde tělocvik.
Maminka Klaudinky: Půjdou jí cizí jazyky, protože se už něco učí.
Maminka Laurinky: Myslím, že jí půjde matematika.
Tatínek Klárky: Myslím, že jí půjde psaní. Je pečlivá.

TORNÁDO 2-2015/2016

A jak nám odpovídali rodiče…
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Proč jste vybrali naši školu?
Maminka Maxe: Bydlíme tady v Krásném Poli.
Maminka Klaudinky: Bydlíme v Porubě, ale líbí se nám lokalita a angličtina od
1.třídy.
Maminka Laurinky: Jsme z Krásného Pole a škola se nám tady líbí.
Tatínek Klárky: Chodí tady do školy i Filip.
Co byste chtěli, aby z ní/něho bylo?
Maminka Maxe: To, co si vybere a bude ho to bavit.
Maminka Klaudinky: To, co bude chtít.
Maminka Laurinky: Nevím. Sama se rozhodne, co chce dělat.
Tatínek Klárky: Politik. (smích)
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My děkujeme za skvělé rozhovory a přejeme budoucím prvňáčkům, aby se jim ve
škole líbilo a jejich rodičům hlavně pevné nervy.
Taky děkuji za výpomoc na zápisu Verči Wolfové, která mi s rozhovory pomáhala.
Kateřina Kotalová
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Svátky, které neznáte...
Světový den boje proti AIDS
Světový den boje proti AIDS, někdy též zkráceně Světový den AIDS, je
celosvětově významný den, vyhlášený Světovou zdravotnickou
organizací jako příležitost k osvětě o pandemické smrtelné nemoci
AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV, k demonstraci podpory
lidem žijícím s HIV i uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně
na 1. Prosince. Poprvé byl celosvětově vyhlášen roku 1988. (Červená
stužka slouží jako symbol solidarity s nakaženými lidmi touto nemocí)

Den lidských práv
Den lidských práv se slaví každoročně na celém světě
dne 10. Prosince. Den lidských práv byl ustaven dne 4.
prosince 1950. V tento den se po celém světě konají
akce na podporu lidských práv.

Světový den boje proti rakovině
4. únor, je od roku 2000 Světovým dnem boje proti rakovině. Rakovina je druhou
nejčastější příčinou úmrtí u nás i ve světě. Každý rok zemře na rakovinu více než sedm
milionů lidí a ročně je diagnostikováno téměř 11 milionů nových případů. U většiny
nádorových onemocnění je patrný vliv prostředí a životního stylu. Statistiky navíc ukazují,
že 43 % případům rakoviny se dá předejít zdravým životním stylem osvojeným v
dětství.Světový den boje proti rakovině nám má vštípit jak závažná a častá nemoc to vůbec
je, existuje mnoho příčin jak tato nemoc propuká ale také existuje spousta cest jak tomu
přecházet a jak se starat o své zdraví.

Světový den počítačové gramotnosti
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Mezinárodní den počítačové gramotnosti má
upozornit na nové technologie a skupinu lidí, ke
kterým ještě nedorazili. Tento svátek je každoročně
slaven 2. Prosince. V tento den mnoho institucí - školy,
obecní úřady apod. pořádají akce či kurzy, kde se lidé
mohou s výpočetní technikou seznámit.

Denisa Kuchařová
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Znáte HUSKYho
Husky je menší kompaktní pes. Je to ale přesto velmi hbitý, zdatný
pomocník, který je oddaný svému pánovi. Málokdy štěká, rád ale vyje. Pes je
nejoblíbenější v USA a Kanadě, kde většinou žije ve studených oblastech. Je
to velmi spolehlivý pes, který může mít různou barvu srsti a očí. Nejčastější
zbarvení srsti jsou dvojité kombinace bílé a černé, hnědé, šedé, stříbrné,
zlaté, měděné či světle červené. Někdy se vyskytují i jedinci čistě bílí. Husky
se dožívá až 13 let. Velmi podobné plemeno je Aljašský malamut.

Koupání si užívám

Erika Prášková a Jana Balušková
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Podzim mám fakt rád.

1
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Anglie
Jak jistě všichni víte, na konci listopadu odjeli někteří z druhého stupně do Anglie,
konkrétně do Oxfordu. Já jsem byla mezi těmi vybranými, a tak vám můžu jen
trošku přiblížit, co všechno se tam stalo, a co jsme viděli. Máme spoustu vzpomínek
a to většinou těch dobrých. Tak jdeme na to!

Ztraceny v Headingtonu
Hned první den, kdy jsme měli od autobusové zastávky dojít k domu paní Shabany,
kde jsme bydlely, jsme se ztratily. I když to byly jen tři uličky od zastávky, my jsme
zabloudily. Zabočily jsme o uličku před, a v domnění, že Amálka zná cestu, jsme za ní
šly. Viděli jsme velký kontejner a Natka s Májou si byly jisté, že jdeme správnou
cestou, a že ten kontejner tam byl i předtím. To bylo špatné rozhodnutí, chodily jsme
sem a tam a nevěděly, kde jsme. Napadlo nás, se někoho zeptat. Jedna paní nás
navedla správně, ale my jsme zabočily znovu špatně a potkaly ji podruhé. Tak jsme
se zeptaly pána, který šel zrovna kolem. Vytáhl z kapsy mobil a podle mapy nás
správně dovedl až k našemu týdennímu domu.

Pády na schodech
Každodenní záležitostí pro nás bylo minimálně jednou za den spadnout na schodech.
Jednou spadla Mája, a když padala, vzala s sebou i Amču. Tak tam ležely na
hromadě, a když přiběhla Natka, měla co dělat, aby před nimi zabrzdila taky.

Náš slovník v Anglii:
Vtip jak deštník-vtip, který není vtipný
Okena-minerálka Mattoni
Take bimbáče tam.-Tam jsou hodiny.
On mě zabetonuje.-On mě zabije.

Betonus maximus!
Babo tys mě vzbudila. Ta baba mě vzbudila.
Jsou 3 hodiny ráno a ona tady začne popisovat letadlo. Kolik je? Půl jedenácté.
To je revoluce. Buřt z masa.
To je logika jak žralok na poušti.
Kateřina Kotalová

TORNÁDO 2-2015/2016

Hlášky z Anglie
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Už dlouho jsme se nepobavili nad vašimi vtipnými překlady, které jsem založila a s novým rokem
vytáhla ze šuplíku. Je to směs vašich loňských perliček a doufám, že vás pobaví.
I’ve got a pet rabbit. - Mám králíčka.
Já mám zvíře zajíce.
Můj mazlíček je pes.
She likes it but my friend’s dog watches her. – Líbí se jí to, ale kamarádův pes ji pozoruje.
Ona má ráda to, můj mazlíček je pes.
Ona má ráda, namá moje kamarády psi dívá se.
He wants to eat her so I don’t leave her in the garden. – Chce ji sežrat, takže ji nenechávám na
zahradě.
On – chytá ona, nemá – ona na zahradě. (Opravdu češtinářský oříšek. )
On potřebuje jíst ji, takže já si nemůžu lehnout (odpočinout) na zahradě.
I’ve got a hamster. – Mám křečka.
Chodím za křečkem.
Mám hlad.
We’ve been in this traffic jam for half an hour. – Už jsme v této dopravní zácpě půl hodiny.
My jsme byli v trafice po půl hodině.
V trafice mají otevřeno do půl.
I’ve had a bad cold for three days. – Už jsem nachlazená 3 dny.
Já měl špatné svědomí po dobu tří dnů.
Please don’t go away! Stay here with me. – Prosím, neodcházej. Zůstaň tu se mnou.
Přestaň mluvit se mnou!
Prosím, nemluv tady na mě!
Stůj! Počkej na mě tady.
When babies try to walk, they often fall down. – Když se male děti učí chodit, často padají.
Některé mimina chodí dolů.
Vyzkoušej chodit, ale nespadni.
Why is that picture on the floor? – It fell down. – Proč je ten obraz na zemi? Spadnul.
Zvedni to.
This car isn’t very good. It breaks down a lot. – Toto auto není moc dobré. Často se kazí.
Tohle auto je skvělé, má rozbitý spodek.
Nefungují brzdy.
I was very tired this morning, so I got up very late. – Dnes ráno jsem byla velmi unevena, a tak
jsem pozdě vstala.
Už je ráno pozdě.
Přijdeme hodně pozdě.
Já vám přeji krásné dopoledne.
A já vám přeji hodně studijních úspěchů nejen v angličtině a nevyčerpatelnou kreativitu, ať máme
o čem psát. 
Kateřina Pelíšková
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ANGLICKÉ OKÉNKO
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KNÍŽNÍ KOUTEK
Dneska si povíme o knížce jménem BABIČKA DRSŇAČKA.
Je to knížka pro holky i pro kluky.

DĚJ

(za redakční kroužek Bára Tichá a Erika Prášková)
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Ben je k smrti otrávený, zase má strávit víkend u babičky: "Vždyť je s ní
děsná nuda! Se všema starýma je nuda. Telka jí nefunguje, pořád chce
jenom hrát scrabble a smrdí kapustou!" Pěkně tvrdý odsudek z úst nezletilce,
jenže to ještě Ben netuší dvě věci: 1) Jeho babička kdysi byla proslulou
lupičkou šperků. 2) Celý život kula plán, jak ukrást korunovační klenoty, a teď
potřebuje Benovu pomoc!
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Jacqueline
Wilsonová
Jacgueline Wilsonová je britská spisovatelka. Píše
dívčí romány, rozhlasové hry a detektivky. Téměř
všechny její knihy ilustroval Nick Sharratt.
Spisovatelkou chtěla být už od malička a svou první
knížku napsala v devíti letech. Ve Velké Británii se
zatím prodalo asi 25 milionů jejích knih. Přečetla
jsem čtyři z nich a nejvíce se mi líbila Lízinka. Tato knížka je o dívce Elle, která má
nejradši svou babičku. Bydlí u ní, protože její maminka pracuje v showbyznysu a
nebývá často doma. Když babička onemocní, Ella musí zpět k mamince. Brzy se ale
zjistí, že i Ella je nemocnáa musí zůstat v nemocnici. A jak to dopadne? Přečtěte si to
sami.
Napsala mnoho knih.
Lízinka
Nejdelší velrybí píseň
Projekt Loty
Cukrová vata
Nejlepší kamarádky
Hvězdička
Ilustrovaná máma
www.trápení
TORNÁDO 2-2015/2016

a mnoho dalších.

Tereza Charvátová
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ČTENÍ POMÁHÁ

O projektu
Fakta o projektu Čtení pomáhá


Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O
tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.



Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu
kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Knihy


Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. třída,
střední škola).



V každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih k výběru a stále jsou
doplňovány.



Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.



Charity, na které mohou čtenáři přispívat, jsou vybrány ve spolupráci s Fórem
dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.



Ročně je podpořeno více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10
milionů korun.



V každém okamžiku je v projektu k dispozici 8 až 10 charit.
(Za redakční koužek Bára Tichá)
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Charity

1
5

SERIÁL VIOLETTA

Andy Bajgarova
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Je můj nejoblíbenější. Skoro každý díl jsem viděla. Je hraný a je o holce a
jejím životě. Jmenuje se VIOLETTA.
ZAJÍMAVOSTI O HERCÍCH: (Violetta) Martina Soessel má na pravém
zápěstí tetování. Má tam vytetované ALL YOU NEED IS LOVE
(všechno co potřebuješ je láska).
(Leon) Jorge Blanco začal hrát na kytaru už v 8 letech a zpívat začal v 11.
(Leon) a (Ludmila) Mercedes Lanbre společně vytvořili dort na Cande
Laliny (Kamila) na narozeniny. Studio 21, ve kterém se seriál natáčí, bylo
ve skutečnosti stará továrna.
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Jelikož máme zimu, připravili jsme pro vás Pomerančový punč se zázvorem a
citronovou trávou. Budeme potřebovat: Pro 4 osoby








2cm kousek čerstvého zázvoru
200 ml vody
1 sáček čaje
800 ml pomerančového džusu
4 lžíce medu
1 malý pomeranč
citronová tráva

Lucka Kleinová
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Zázvor oloupeme a nakrájíme škrabkou na brambory na tenké plátky. Pomeranč
omyjeme a nakrájíme na kolečka. Vodu přivedeme k varu a necháme v ní vylouhovat
sáček s čajem. Čaj a pomerančový džus společně zahřejeme k bodu varu, osladíme
medem a promícháme. Přidáme plátky zázvoru a necháme 2–3 minuty společně
prohřát. Do sklenic z varného skla rozdělíme nakrájený pomeranč, zalijeme punčem
a do každé sklenice vložíme citronovou trávu.
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1. Kolik učitelů nosí na škole brýle???
a) 2
b) 4
c) 7
d) 9

2. Kolik žáků se nachází v 6. Třídě???
a) 30
b) 27
c) 25
d) 22

3. Kolik učitelů je na škole???
a) 15
b) 16
c) 17
d) 19

4. Kolik šaten je na škole???
a) 18
b) 15
c) 12
d) 10

5. V kolik zvoní na 8. hodinu???
a) 13:45
b) 13:50
c) 14:00
d) 14:15

6. Jaké auto má pan učitel Mičkal???
a) Škoda
b) BMW
c) Peugot
d) Hundai

1.C, 2.C, 3D, 4.C, 5.A,6.B
A taky nesmíme zapomenout, že vítězem se staly děti ze
třídy 2. A. GRATULUJEME!!!
Lucka Kleinová a Petra Gřešová
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A tady jsou správné odpovědi z minulého čísla
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!!!Mega soutěž!!!
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Kreslíš? Maluješ? Tak se ukaž! Teď máš jedinečnou šanci předvést, co
v tobě je. Naše redakce hledá talentované výtvarníky, kteří by chtěli
nakreslit titulní stránku jarního vydání Tornáda. Co pro to musíš udělat? –
Nakresli obrázek s jarním motivem a názvem našeho časopisu ve formátu
A4 a odevzdej ho paní učitelce Pelíškové do 31.března 2016. Tak neváhej
a kresli! Třeba i tvůj obrázek vstoupí do dějin.
Na všechny vaše obrázky se moc těšíme!
Redakce časopisu Tornádo
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VTIPY


Přijde pán k veterináři a povídá:
"Víte, můj pes je jako já, vášnivý fanoušek Sparty. A když Sparta prohraje, tak je mu strašně zle, zvrací, nic
nežere..." Veterinář:" A co dělá, když Sparta vyhraje?" Pán: "Já nevím, já ho mám teprve půl roku."

Instruktor ukazuje studentům policejní akademie automatickou pistoli: "Tohle je automat."
"Automat?" diví se jeden z budoucích policajtů.
"A kde je díra na peníze?"

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce:
˝Proč je Tichý oceán tichý?˝
Tatínek se nazlobí:
˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝
˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?˝

˝Nasedli už všichni?˝ ptá se řidič autobusu.
˝Ano.˝
˝Tak si vystupte, protože autobus se porouchal!˝

V hospodě se vysílá hokejový zápás ČR:USA. Přijde tam cikán a ptá se:
"Jak hrajou naši?"
Hostinský mu odpoví: "Ale vaši dneska vůbec nehrajou!"
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Víte, proč blondýnky jezdí na červenou?
Protože mají červené auto.

Proč blondýna umrzla v letním kině?
Chtěla vidět film: Přes zimu zavřeno

Jak poznáte pravou svíčkovou omáčku?
Trčí z ní knot....

Přijde chlap k doktorovi a povídá mu: „Pane doktore, mám takový problém, pořád mi padají vlasy a nevím,
co s tím mám dělat.“ Doktor mu povídá, ať si je každý den mastí olejem a za 14 dní se má přijít ukázat.
Po 14 dnech přijde pacient k doktorovi a povídá mu, že to vůbec nepomáhá. Doktor si vezme lupu a podívá
se mu do vlasů, a tam uvidí blechu, jak v ruce drží žiletku a zpívá si: Gillette pro muže to nejlepší.


2
0


Přijde zloděj do bytu a začne krást. Zaslechl hlas papouška:
"Ježíš tě vidí, Ježíš tě vidí". A to se dvakrát opakuje.
Napotřetí: "Ježíš tě vidí, Ježíš je pitbul.“

Paní učitelka se zeptala studentky "Anetko, ten úkol jsi dělala s někým nebo sama?" Studentka říká "Ne, to
dělal tatínek".
Paní učitelka: "A proč?".
Studentka "Protože maminka neměla čas."

Paní Kalianková se ptá Pepy: "Kam jsi dal těch 200 korun, co jsi dostal na nákup?"
"Jednomu staršímu muži."
"Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?"
"Čepoval pivo!"
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(Za redakční kroužek Barča Tichá)
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Kateřina Pelíšková

2
2

