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Úvodník

Milí čtenáři,
po delší odmlce opět vychází
časopis Školní tornádo.
Protože se vše mění a inovuje,
i náš časopis změnil „kabát“
a má novou nejen titulní stránku,
ale celkový vzhled. Pracujeme
v novém online programu
www.schoolpressclub.com,
takže omluvte počáteční chyby.
Doufáme, že se s chutí začtete
do článků a zajímavostí, které si
pro vás připravil redakční tým.
Zároveň se obracíme
na zájemce, kteří by chtěli
přispívat do školního časopisu,
aby neváhali a kontaktovali p.
uč. Němce nebo p. uč.
Opletalovou.
Za redakční tým napsala p. uč.
Opletalová

Advent

Nejkrásnější svátky v roce se
blíží, nastává období adventu.
Toto předvánoční období má
pro většinu z nás kouzelnou
atmosféru, která vrcholí Štědrým
dnem a následujícími vánočními
svátky. Samotné slovo advent
znamená příchod a je především
vyjádřením začátku liturgického
(bohoslužebného) roku. Vychází
na čtyři neděle před Štědrým
dnem a symbolizuje čekání
na narození Ježíše Krista.
Nejoblíbenějším symbolem
adventní doby jsou bezesporu
adventní věnce. Dříve se
zavěšovaly na stuhy, dnes je
spíše pokládáme na stůl. Dle
tradice by je měly zdobit čtyři
svíčky v liturgických barvách,
které se zapalují postupně. První
dvě jsou fialové (tzv. svíce
proroků a betlémská svíce), třetí
je růžová (pastýřská) a čtvrtá je
opět fialová – andělská. Že je
výroba věnců oblíbená

i v rodinách žáků naší školy, se
můžete přesvědčit
ve fotodokumentaci.
 
P. uč. Petra Stekerová

Lucie Šuhajová - úspěšná hráčka 
badmintonu
Lucie Šuhajová z VIII. B je
úspěšnou hráčkou badmintonu.
 
Kdy jsi začala
s badmintonem?
Začala jsem ve 2. třídě.
Byl někdo, komu se nelíbilo, že
děláš badminton?
Ne. Všichni mě podporují, jen
kamarády štve, že nemám volný
čas.
Kdy byl tvůj první turnaj? 
V roce 2018. Konal se v Řepišti.
Jaký je teď tvůj
nejvýznamnější titul? 
Měla jsem hattricky. Byla jsem
ve čtvrtfinále na vysoko
postaveném turnaji a také se
účastním mezinárodních turnajů.
Ale to nejlepší je, že jsem byla
pozvaná do reprezentace České
republiky.
Jak často trénuješ?
Trénuji každý den, plus
o víkendech mám turnaje.
Co tě na badmintonu nejvíce
baví?
Určitě mě baví rychlost
a pestrost hry, ale také kolektiv.
Našla jsi si v badmintonu
hodně kamarádů?
Ano. Hodně a jsem za ně moc
ráda.

Kolik máš dohromady medailí
nebo pohárů?
Asi 80.
Která medaile nebo pohár jsou
pro tebe ty nejvýznamnější?
Asi z Polska. Tam jsem získala
hodně pohárů, ale i ty z Česka
jsou pro mě důležité.
Napadlo tě někdy, že bys
dělala jiný sport?
Možná by mě bavil tenis, házená
nebo taky ping-pong.
 
Lucie Šuhajové se ptala její
spolužačka Anna Bílá z VIII. B.

Naši žáci pekli cukroví ve školní 
kuchyňce
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Rozhovor s paní učitelkou Evou 
Jorníčkovou

Jak jste se těšila do naší školy?
Líbí se Vám tady?
Těšila jsem se moc. Ve škole se
mi líbí. Všichni jsou tady hodní
a přátelští.
Jak jste spokojená s Vašimi
prvňáčky?
Jsem ráda za to, jaké prvňáčky
jsem tento rok dostala. Jsou
hodní a pracovití. Slovo zlobení
nemusím v naší třídě říkat.
Byla jste nervózní, když jste
k nám nastoupila na školu?
Moc nervózní jsem nebyla.
Prostředí školy a kolegy jsem
znala již z mých studií
na vysoké škole.
Co ráda děláte ve volném
čase?
Ve volném čase si ráda přečtu
dobrou knížku. Knížky jsou
zároveň mým koníčkem,
protože je ráda sbírám. Doma
jich mám přes 100 kusů. Jinak
ráda jezdím na výlety nebo si
jdu zaplavat.

Jaké zvíře se k Vám povahově
nejvíce hodí?
Přiřadila bych k sobě rybu,
snažím se myslet chladnou
hlavou.
 
Ptaly se Anežka Chlupatá
a Karolína Stekerová VI. A.

Rozhovor s panem učitelem 
Josipem Mandaliničem

Proč jste se vlastně chtěl stát
učitelem?
Doporučili mi to jiní.
Na základní, střední i vysoké
škole mi doporučili, abych si
k oboru, co jsem si vybral, přidal
ještě učitelství. To vám
doporučuji taky. Můžete být
odborníky, ale můžete to i učit.
 
Proč jste přestoupil na naši
školu?
Byl jsem ve výběrovém řízení
a vyhrál jsem konkurz. Dělám
zástupy za mateřskou
dovolenou. Dělal jsme
i rigorózní řízení, abych mohl
mít někdy titul PhDr.
 
Co se vám líbí na naší škole?
Líbí se mi to prostředí. Za 1. je
klidné, za 2. kolegové jsou
trpěliví a za 3. slovo pokora tu
není prázdné. Kolegové i žáci
mají vztah k práci, dokáží se
ponořit do problémů.
 

Jak dlouho už učíte?
27 let. To je pomalu samostatný
stát.
 
Jaké je vaše nejoblíbenější
místo?
Knihovna. Nejlépe Národní
v Praze.
 
Jaké jsou vaše koníčky?
Čtení knih. Turistika, dneska už
jen skaut.
 
Co rád děláte mimo práci?
Poznávací zájezdy, to je cestovní
ruch.
 
Váš nejoblíbenější film?
Tanec s vlky.
 
Něco, co byste nám chtěl
sdělit?
Slovo má formu a obsah.
 
Vaše oblíbené knížky?
Zápisky o válce galské - G. I.
Caesar
O sobě - T. Mann
 
Vaše motto života? 
Úplně nemám, ale Palacký
prohlásil: ,,Byli jsme
před Rakouskem, budeme i po
něm.“  Ve výsledku měl pravdu.
Může být lépe, ale může být
i hůře. Ale určitě bude spíš lépe.
 
Rozhovor vedly Anna Bílá
a Lucie Šuhajová VIII. B.

Školní vtipy s tajenkou

Paní učitelka vysvětluje rozdíl
mezi nehodou a neštěstím.
,,Může říct někdo ze žáků
příklad?“ Přihlásí se Pepíček.
,,Prosím, když ztratím
žákovskou, je to nehoda, a když
ji najde tatínek, je to neštěstí.“
 
Učitel se ptá na hodině počtů:
,,Kdybych měl v levé ruce 7
pomerančů a v pravé ruce 8
pomerančů, co bych měl?“

Ondra se hned přihlásí: ,,Velké
ruce!“
 
,,Co se ti stalo, že jsi tak
smutný?“
,,Ale, náš matikář nám řekl, že
pokud vejde do třídy dveřmi,
nebudeme psát písemku.“
,,Fakt? Tak to je super!“
,,To jsem si také myslel, dokud
dnes, nepřišel do třídy…..!“
(doplň podle tajenky)
 
Anežka Chlupatá VI. A

Najdi konec vtipu
Hlavní město Velké Británie -
vyber druhé písmeno
Hlavní město Ruska - vyber
čtvrté písmeno
Hlavní město Německa - vyber
šesté písmeno
Hlavní město Rakouska - vyber
čtvrté písmeno
Hlavní město Itálie - vyber třetí
písmeno
 
Tajenka
je:..........................
.
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Můj zvířecí miláček - potkan

Potkan Borat
Jako majitel potkana mohu říct,
že lepšího společníka si
nedokážu představit. Ačkoli
pro mnohé jsou potkani
strašidelní škůdci, tak je to
velice zajímavý a společenský
domácí mazlíček. Je doporučeno
chovat je po dvou a více kusech,
avšak pokud chcete mít pouze
jednoho, připravte se na to, že
s vámi bude chtít trávit co
nejvíce času.
Já jsem si původně přál myš, ale
ve zverimexu jsem uviděl
potkana a hned mě okouzlil.
Podíval se na mne svýma
potkaníma očkama a už byl můj.
Domů jsem si odnášel potkana,
kterého jsem pojmenoval Borat.
Občas pouštím Borata po mém
pokoji, ale jednou se objevil až
u mamky v pokoji a to bylo řevu
a křiku. Málem šel potkan pryč,

ale uchránil jsem ho a už ho
mám asi 5 měsíců. Borat
přes den spí, v noci mne ruší, ale
mně to nevadí.
Potrava
Potkani jsou všežravci, takže sní
skoro vše, od ledového salátu až
po kuře. Ale pozor! Rozhodně
jim nedávejte  čokoládu
nebo tavený sýr z vaší svačiny,
dále byste mu také neměli dávat
žádné uzeniny.
Čistotnost, inteligence 
Věděli jste, že se potkani nepotí?
Používají totiž svůj ocas
k regulaci teploty. I když na
svobodě se vyskytuje třeba
v kanále, tak je velice čistotný
a chytrý, proto je také používán
v laboratořích na experimenty.
Zajímavosti
Potkani jsou společenští. Kdyby
třeba jeden z potkanů onemocněl
či by se dokonce zranil, ostatní
se o něj budou snažit postarat.
Věděli jste, že samice potkana
může za rok teoreticky porodit
až dva tisíce mláďat?
 
Šimon Laitner VI. B

Můj zvířecí miláček - želva 
zelená

Želva zelená je býložravá
suchozemská želva, její
přirozené životní prostředí je
v jižní Evropě. Je to
nejoblíbenější druh želvy
chovaný v zajetí. Péče o ní není
těžká. Postarat se o želvu
zvládnou i děti. Já jsem svou
želvu dostal k 5. narozeninám.
Jmenuje se Sammy. Musí mít
svou bedýnku, terárium, kde
želvě svítíme speciálním světlem
nahrazujícím sluníčko. Světlo
zapínáme na 8 -15 hod. denně.
K vhodné stravě patří například:
pampeliška, listy jahodníku,
sedmikráska, čínské zelí,
čekanka, rukola, jetel, mrkev.
Také má ráda meloun, jablko,
luční květy. Granulemi můžeme
želvu přikrmovat jednou za čas,
nicméně pro želvu je

nejvhodnější její přirozená
strava.
Přes zimu můžeme želvu
zazimovat. Zkracujeme dobu
svícení, snižujeme množství
potravy a želva začátkem
prosince upadne do zimního
spánku. V březnu můžeme želvu
opět postupně probouzet,
přidávat krmivo, více zase svítit.
Jednou za týden želvu
vykoupeme v mělké teplejší
vodě. Želva nemá ráda změny.
Potřebuje větší výběh, kde se
může volně pohybovat. My naši
želvu necháváme volně
pohybovat po bytě. Dokáže být
vcelku rychlá.
 
Vojtěch Krejčiřík VI. B

Co si přejí k Vánocům prvňáci a 
druháci?
 
Terezka (I. A)
Baby born (panenky)
 
David (I. A)
Hodinky
 
Tomáš (I. B)
Lego minecraft
 
Elenka (I. B)
Mobil
 
Mirka (II. A)
Počítač
 
Aleš (II. A)
Playstation 5
 
Elen (II. B)
Kočičí sluchátka
 
Ondra (II. B)
Detektor kovu
 
Ptaly se Viktorie Svobodová
a Elena Bilanová VII. B

Co si přejí k Vánocům třeťáci a 
čtvrťáci?

Ema (III. A)
K Vánocům bych chtěla Harry
Potter mluvící klobouk.
 
Ondra (III. A)
Přál bych si nový telefon.
 
Ondra (III. B)
Chtěl bych ze ZOO červenou
pandu!
 
Niki (IV. A)
Přeju si squishy (mačkací
antistresová hráčka, pozn. aut.)
 
Anička (IV. A)
Vždy jsem se chtěla podívat
do Austrálie.

 
Dominik (IV. B)
Chtěl bych si postavit vlastní
papírovou věž.
 
Ptaly se Anna Bílá a Lucie
Šuhajová VIII. B
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Anketa o nejoblíbenější vyučovací předmět
Začátkem školního roku u nás
na škole proběhla anketa
o nejoblíbenější předmět.
Hlasování se zúčastnily všechny
třídy prvního i druhého stupně.
Jaké jsou tedy výsledky? Jasným
vítězem s bezkonkurenčním
náskokem se
stal.........................
... (viz. tajenka níže). I druhé
místo obsadil výchovný předmět
– výtvarná výchova. Bronzovou
medaili si odnáší jediný zástupce
naukových předmětů a to
matematika. Děkujeme všem
vyučujícím a žákům za účast
v anketě.
 
Anežka Chlupatá, Karolína
Stekerová VI. A

Jaký je nejoblíbenější předmět 
na naší škole?
Odpověz na otázky a vyber
písmeno:
 
1. Má tři strany, tři vrcholy, tři
vnitřní úhly a je to geometrický
útvar - vyber první písmeno
2. 3krát3 je - vyber čtvrté
písmeno
3. Mládě prasete je - vyber třetí
písmeno
4. Roste to na stromě a je to
např. jablko nebo hruška - vyber
první písmeno
5. Auto anglicky - vyber první
písmeno
6. Pole, na kterém roste víno -
vyber první písmeno
7. Hlavní město Slovenska -
vyber páté písmeno
8. Strunný nástroj, na který se
hraje u táboráku - vyber první
písmeno
 
1.....2.....3.....4.....5....
6.....7.....8.....
 
Anežka Chupatá a Karolína
Stekerová VI. A



STRANA 6 / 10

1. VYDÁNÍ 2021, ŠKOLNÍ ČASOPIS

Příběhy na vyjmenovaná slova
 
Bydlím v bytě a mé město, kde
žiji, je Přibyslav. Je tu krásně.
Roste tu hodně bylinek, které
prodávají bystré babičky. Žije
zde plno obyvatel a hodně
kobyl. Ještě se tu prodává
nábytek a naším obyčejem jsou
lidové tance.
 
Daniel Kubinský VII. B
 
V Přibyslavi byl příbytek, v něm
byl nábytek a venku dobytek -
tři kobyly, býk a všude kolem
byly byliny, které pěstovali lidé,
kteří v tom příbytku bydleli. Tito
lidé byli velmi bystří, ale
zároveň obyčejní.
 
Viktorie Svobodová VII. B
 
Venku se začalo blýskat,
a proto mlynář schoval mouku
do mlýna, aby s ní neplýtval.
Protože venku přestalo pršet

a byl sníh, proběhl kolem
lýkových stromů a jel lyžovat.
Na lyžích si ale narazil lýtko,
a proto mu zdravotnice dala
polykat pelyňkový čaj.
 
Viktorie Svobodová VII. B
 
Vysoký syn zjistil, že snědl
syrový chleba a potom jeli
s maminkou a tatínkem na letiště
Ruzyně. Letěli do Japonska
a museli si zvykat na nové
prostředí. Brzy zjistili, že si
nerozměnili peníze. V Japonsku
narazili na dobré sýry a brzy
letěli domů.
 
Daniel Kubinský VII. B

Vymysli příběh na tři zadaná
slova - žába, mobil, deštník
 
Byla jednou jedna žába, která se
venku nudila. Potom uviděla dvě
zajímavé věci, které neznala,
a říkala si: „Co to je?” Šla proto
za žabákem a zeptala se ho: „Co
to lidé používají při dešti a drží
to v ruce?” Žabák jí vysvětlil, že
je to deštník a mobil. V tu chvíli
si žába posteskla a zatoužila být
taky člověkem.
 
Daniel Tašek VI. A
 
Jednoho deštivého dne se Viktor
vydal ven. Protože hodně pršelo,
musel si vzít deštník. Chtěl
skákat do kaluží jako malé dítě,
když najednou slyší: „Kváky
kvák.” Vytáhne rychle mobil,
aby tu věc, která vydává takové

strašidelné zvuky,
zdokumentoval. Ale potom to
zvíře uvidí. Byla to obyčejná
žába. Tak si ji vyfotí a pokračuje
ve skákání.
 
Viktor Kubiczek VI. A

Vymysli příběh na tři zadaná
slova - princ, mamut, letadlo
 
Jednou jeden princ, který hodně
cestoval, objevil letadlo. Nebylo
to obyčejné letadlo, umělo totiž
cestovat časem. Protože se princ
chtěl podívat do pravěku, vzal
letadlo a odletěl. Tam ale na něj
čekala velká a nebezpečná
zvířata - mamuti. Když princ
prozkoumával pravěký svět,
popošel dál od letadla a mamuti
mu ho rozdupali. Princ zakřičel:
„Néé, teď musím zůstat navěky
v pravěku.”
 
Vojtěch Fiala VI. B
 
 
Byl jednou jeden pračlověk a ten
velel všem ostatním pralidem.
Vždycky chodili na lov
mamutů, ale nikdy se z lovu
nevrátili všichni domů. Velitel

přemýšlel, co s tím udělat. Zašel
za princem do království
a požádal ho o pomoc: „ Princi,
pomoz nám s lovem mamutů!”
Princ jim věnoval letadlo, aby
z výšky viděli mamuty a lépe je
našli. Pralidé vzletěli s letadlem,
ale neuměli ho pořádně
pilotovat, proto se zřítili přímo
na mamuta. Mamut se v ohni
opekl, a tak pralidé vynalezli
nový způsob lovu a úpravy
pokrmu.
 
Matěj Bednář VI. B
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Wattpad - Rozhovor s Viktorií Svobodovou
Řekneš mi něco
o “Wattpadu“?
 
Je to vlastně platforma na psaní
příběhů. Nemusíte ale nic psát,
je tady taky možnost číst
i příběhy ostatních. Můžete si
rozečtené knihy uložit
do knihovny, přichází vám
upozornění na nové kapitoly
a spoustu dalších věcí. Kdybych
to tady musela všechno
vysvětlovat, nedočkali bychom
se konce.
 
Jak se ti daří ve tvém psaní?
 
Řekla bych, že dobře. Lidi moje
příběhy čtou. Sice jich není moc,
ale jsem ráda za každé přečtení.
 
Co píšeš? 
 
Většinou fanfikce. To je příběh
vycházející z již existujícího díla
a je napsaný jejím fanouškem.
Ale je tady i pár mých
vymyšlených příběhů.
 
O čem píšeš?
 
Jak jsem říkala, píšu hlavně
fanfikce převážně na zvířecí
knihy. A moje vlastní příběhy

jsou také buď o zvířatech,
nebo obyčejně o lidech.
 
Jak vznikají nápady na tvé
příběhy? 
 
Úplnou náhodou. Beru inspiraci
z okolního dění. Prostě z toho,
co se kolem mě děje.
 
Kdy jsi začala?
 
Aplikaci jsem si stáhla
na začátku roku 2020, takže asi
někdy v lednu.

 
Co tě vedlo k tomu, aby si
začala psát? 
 
Já sama si vlastně ani
nevzpomínám. Jako menší jsem
chtěla být spisovatelka, bavilo
mě vymýšlet si v hlavě různé
scénáře a chtěla jsem je psát. To
mě dovedlo k aplikaci Wattpad,
v které momentálně píšu.
 
Viktorie Svobodové ze VII. B se
ptala její spolužačka Elena
Bilanová.

Wattpad - rozhovor s Laurou 
Dobiášovou
Kdy jsi začala psát?
Na začátku minulých prázdnin,
bylo to přesně 28. června.
 
Jak se tvá kniha jmenuje?
Kniha se jmenuje Starám se
o člověka.
 
O čem tvá kniha je?
Kniha je o klukovi, který je
mrtvý a skončil jako Anděl. Má
za úkol se postarat o kluka
Williema, který však bude mít
své potíže.
 
Je těžké napsat příběh?
Ano je. Je těžké pořád dokola
kontrolovat, jestli v příběhu
nejsou gramatické chyby a jestli
dává příběh smysl.
 
Proč ses rozhodla psát?
No, jelikož jsem se nudila
a nevěděla, co dělat. Kreslení mě
omrzelo, chtěla jsem něco
nového zkusit.
 
Co to je vlastně Wattpad?
Je to aplikace, přes kterou lidi
můžou sdílet své vymyšlené
příběhy.
 
 

 
Laury Dobiášové z VI. B se
ptala spolužačka Dominika
Rovenská.
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Adventní věnec z IX. třídy - Ema 
Kratochvílová

Adventní věnec z IX. třídy - 
Vendula Fajkusová

Adventní věnec z IX. třídy - 
Kristýna Krupová

Adventní věnec z IX. třídy - 
Monika Marynčáková

Adventní věnec z IX. třídy - 
Adéla Nováčková

Adventní věnec z IX. třídy - 
Eliška Nováková

Adventní věnec z IX. třídy - 
Vojtěch Rybovič

Adventní věnec z IX. třídy - 
Rozálie Sojková
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Netradiční přezůvky žáků

naší školy očima

Karolíny Stekerové

a Anežky Chlupaté
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Vánoční osmisměrka Eleny Bilanové
Najdi osm slov s Vánoční
tématikou!
 
1............................
 
2............................
 
3............................
 
4............................
 
5............................
 
6............................
 
7............................
 
8............................
 
Pokud jste došli v našem
časopise až zde, tak vám moc
děkuje redakce Školního
tornáda: 
 
Mgr. Alexandra Opletalová
Mgr. Martin Němec
Karolína Stekerová
Anežka Chlupatá
Laura Dobiášová
Dominika Rovenská
Vojtěch Krejčiřík
Šimon Laitner
Viktorie Svobodová
Elena Bilanová
Lucie Šuhajová
Anna Bílá
 
Všem přejeme šťastné
a pohodové Vánoce! 


