
  



☺☺☺☺  !!! 20 let Tornáda !!! ☺☺☺☺ 
Asi nikdo z vás neví, že školní časopis na Základní škole Gutova existuje 
už 20 let. Výročí oslavuje od prosince letošního roku a redakční rada si 
pro vás připraví na únor 2015 pár zajímavých soutěží. Školní časopis 
jako takový byl založen v roce 1994 paní učitelkou Zíkovou. Postupem 
času dávala paní učitelka a redaktoři z různých školních let časopisu 
lepší vzhled a bohatší obsah a dnes navíc tiskneme barevně a věci si 
ulehčujeme vyspělou technikou. První tři roky se jmenoval Trhák  

Příští rok na shledanou. VojVed 
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Stránka zaměstnanců  školy  

Jan Stejskal 
C o o mně (možná) nevíte … 

1)Co jsem dělal. 

Po ukončení studií na gymnáziu jsem nastoupil na 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor 
chemie, ten jsem už jako 
chemik anorganický 
dokončil L.P. 2008. Poté 
jsem nastoupil 
k doktorantskému studiu 
na témž pracovišti a 
současně (nebo skoro, 
zhruba po půl roce) i do 
své první (pedagogické) 

práce v Roztokách u Prahy. ¨ 

2)Co dělám 

Stále ještě (vím, je to už trochu divné) dokončuji studium 
k získání doktorského titulu v oboru chemie. 

Dále již třetím rokem vyučuji na ZŠ Gutova (a jsem tomu velice 
rád) 

3) Co bych chtěl ještě (u)dělat 

Dále se věnovat své práci, projet na kole jižní Francii a podívat 
se na skotské vrchoviny a za Velkou louži☺, k tomu 
DOKONČIT doktorát. 

4)Co učím ? 

Matematiku a fyziku, občas jsem vypomohl i s informatikou. 
Jsou to předměty mně velmi blízké a musím říci, že je učím 
rád;) 

5)Mám koníčky? 
Ano, nemohu říci, že bych se něčemu věnoval nějak enormně, 

ale vše, co zavání 
adrenalinem a potem, bych 
si rád zkusil. Z toho,co jsem 
si vyzkoušel (krom jízdy na koni), bych zmínil snad 
bungee jump z mostu u Mostu a road trip po Španělsku. 
Občas si zajdu zacvičit, nebo třeba zařádit na raftech 
v italských řekách. 

  



Výjezd GR na Černou horu 
Ve dnech od 22.11 až po 29.11. se konal výjezd Gutovské rady. 

Byli jsme  v Horském hotelu na Černé hoře. 

 GR  zde byla společně s 8.A, 6.A a 6.B. 

Gutovská rada se zde mnohokrát sešla a  řešila spousta  témat. 

Výjezdu se zúčastnilo osm dětí z GR. 

Co jsme řešili? 

Umístění nástěnky GR a speciální kalendář školy 

Zde se celá GR rozdělila do 4 skupin. Pod vedením- 

1. skupina-Vojtěch Vich 

2. skupina-Vojtěch Dlouhý 

3. skupina-Denis 

4. skupina-Láďa Kožuško 

Později sami žáci vymýšleli ve skupinkách návrhy na umístění nástěnky 
GR a na kalendář. Na závěr svůj návrh prezentovali před ostatními 
skupinami.Každá  měla velice originální návrh na  nástěnku a zajímavý 
nápad na kalendář. Z návrhů si pak skupinka vybrala a zpracovala, co se 
jí líbilo,co by na nástěnce a kalendáři mělo být, co oni na něm neměli, a 
kde by se měla nástěnka nacházet. Nakonec se z každé skupinky vybral 
jeden člen,který bude společně s ostatními nástěnku tvořit. 

Gutovská rada pořádala program pro 6. ročník 

Zde GR naplánovala 6. ročníkům hru,kterou si sama zahrála s 8.A , a 
díky tomu již trochu věděla, jak se má hrát, a tak všechno vysvětlování 
bylo na nich. Gutovská rada si zde nacvičila, jak by měla vypadat taková 
hra, a naopak, co by se na ní dít nemělo. A toto mohou časem využít i u 
školních akcí. Takže si zde vlastně GR nacvičila, jak má vypadat nějaká 
soutěž. Akce dopadla velmi úspěšně, 6.třídám se moc líbila,i když ji 
někteří považovali za bojovku, protože se začala hrát po setmění. 

Zebras7 

  



Pohádkové putování 
Dne 28. 11. proběhl ve školní družině projekt Pohádkové putování. 
Zeptala jsem se paní Jandové na její pocity z projektu. 

Rozhovor: 

Tornádo: „Dobrý den, dozvěděla jsem se, že v pátek 28. 11. se konal 

projekt Pohádkové putování. Jak to probíhalo?“ 

P. Jandová: „Vše bylo v pořádku, ŠD se proměnila na jednu velkou 
pohádkovou říši. Třídy byly vybavené překrásnými rekvizitami.“ 

Tornádo: „Byl zmiňovaný projekt něčím výjimečný? Pokud ano, tak 

čím?“ 

P. Jandová: „Ano, byl výjimečný v tom, že byla krásná pohádková 
atmosféra.“ 

Tornádo: „Byly v obsahu projektu hry nebo úkoly? Jak se jich děti 

zhostily?“ 

P. Jandová: „Ano, byly úkoly. Po splnění daného úkolu (např. přebírání 
hrachu) děti dostaly odměnu, úkolů se  zhostily dobře.“ 

Tornádo: „Když už jsme u dětí, jaké třídy se projektu zúčastnily?“ 

P. Jandová: „Projektu se zúčastnily všechny přítomné děti.“ 

Tornádo: „Děkuji za odpovědi a na shledanou.“ 

P. Jandová: „Na shledanou, přeji mnoho úspěchů v další práci.“ 

Nikča 

  



Vánoční vystoupení na „Kubáni“ 
Pocity vystupujících 

Naše pocity?! 

Bylo to hezké, akorát nám byla zima. Na vystoupení se přišlo podívat asi 
50 lidí.  

Museli jsme jet tramvají v našich kostýmech. Všichni lidé se na nás 
dívali. Z tramvaje jsme viděli vánoční stromečky, které zdobily děti 
z různých škol. Na náměstí byly i vánoční trhy. 

Myslíme, že se nám to povedlo lépe než ve škole. Přišli se na nás 
podívat i bývalí žáci naší školy.  

Bára a Mája 

  



Vánoční vystoupení 

Oživlý betlém 
Rozhovor s paní učitelkou Paškovou 

Tornádo - O čem bylo vystoupení? 

P.uč. Pašková - Jednalo se o vánoční příběh, který se jmenoval Oživlý 
betlém. 

Tornádo - Kolik se na vás přišlo podívat lidí? 

P.uč. Pašková - Asi 40. 

Tornádo - Kolik žáků účinkuje ve V vašem souboru? 

P.uč. Pašková - Asi taky 40. 

Tornádo - Bylo pro vás složité secvičit vystoupení? 

P.uč. Pašková - Určitě, protože se jedná o několik dětí z různých tříd. 

Tornádo - Jak dlouho jste to připravovali? 

P.uč. Pašková - Více jak jeden měsíc. 

Tornádo - Čí byl nápad udělat vystoupení? 

P. uč. Pašková - Nápad je společný, tedy můj a paní učitelky 
Schifflerové. 

Tornádo - Máte nějakou legrační příhodu ze zkoušky? 

P. uč. Pašková - Vždy bylo legrační, jak si děti sháněly své kostýmy. 

DaŠa 

  



Vánoce 

Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu 
narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k 
nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do 

slavnosti Křtu Páně (první neděle po 
6. lednu, resp. 13. leden). Již ve 3. 
století někteří křesťanští teologové 
uvádějí 25. prosinec jako datum 
Kristova narození, oslava tohoto 
narození je dosvědčena poprvé v 
Římě kolem roku 336. Všeobecně se 
Vánoce v církvi slaví od 7. století. 

V Česku je však za vrchol Vánoc považován především nevěřícími 
omylem Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti. Do 
Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která jim předchází. K 
Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, 
jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; 
některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s 
oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se 
však původní náboženský význam Vánoc vytrácí a  považují se i za 
jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Většina českých rodin si  
pořídí vánoční stromeček, který ozdobí 
skleněnými koulemi, třpytivými řetězy, 
vločkami, nebo slaměnými a jinými 
ozdobami. Na Štědrý den lidé podle 
tradice nesmí celý den nic jíst, aby viděli 
zlaté prasátko. Ke štědrovečerní večeři 
se většinou podává smažený kapr nebo 
řízek s bramborovým salátem. Po večeři 
zazvoní zvoneček, a pokud jsme byli 
celý rok hodní, pod stromečkem 
najdeme dárky od Ježíška. V průběhu 
adventu mají svátek někteří důležití 
svatí, např. sv. Ondřej (30. listopad), sv. 
Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. 
prosinec) a sv. Lucie (13. prosinec). 

VojVed 



Mikuláš 

Sv. Mikuláš 

Svatý Mikuláš byl biskup v Myře, v Lykii. Už za svého života byl velmi 
oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, jako obránce víry 
před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Pro množství 
zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy zván Mikuláš 
Divotvůrce. Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v 
celém křesťanství, ve východních církvích je druhým nejuctívanějším 
svatým vůbec (po Panně Marii). V západní liturgické tradici jeho svátek 
připadá na 6.  prosinec (nikoli 5. prosince, jak si spousta lidí myslí) a 
oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v 
předvečer 5. prosince). Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santy 
Clause. Je též uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, 
dětí, lékárníků, právníků, studentů a vězňů. Také je patronem států 
(Rusko, Lotrinsko) a měst (Amsterdam, Bari, Barranquilla atd.). 

Tradice 

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré a krajově i 
národnostně se liší. Součástí většiny z nich je rozdávání dárků dětem. V 
USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který 
ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích. Odtud se v této pozměněné 
podobě šíří do okolního světa. 

V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce 
Mikuláš představován v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je 
doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka obchází v noci z 5. na 6. 
prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o 
symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Ne vždy však byl 
Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní 
policajt. Anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je 
Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné 
a trvalé dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, 
však v době, ze které tento zvyk pochází, tedy v době, kdy byly podobné 
laskominy a některé druhy ovoce méně dostupné, toto bylo oceňováno 
více než dnes. Ve všech dobách v této tradici však šlo především více o 
zážitek než o dary.¨ 

Filip 



Mobilní telefon - neškodný 
př ístroj, nebo zabiják? 

 

Jak fungují mobily? 

Když mluvíte do bezdrátového telefonu, zachytí to váš hlas a 
přemění zvuk na radiofrekvenční energii (neboli radiové vlny). 
Tyto vlny jsou formou elektromagnetického záření, neboli 
EMR. Rádiové vlny putují vzduchem, dokud se nedostanou k 
nejbližší věži mobilního operátora, na ústřednu a pak na 
ústřednu v oblasti volaného čísla. Jakmile je spojení 
navázáno, mobilní telefon přenáší balíčky s vaším hlasem 
nebo textovými daty na druhou rádiovou vlnu, vytvořenou za 
účelem přenosu informací. 

Když přijímáte volání na svém bezdrátovém telefonu, zpráva 
putuje telefonní sítí, dokud se nedostane k ústředně nejbližší 
vašemu mobilu. Poté ústředna odešle rádiové vlny, které jsou 
zachyceny přijímačem ve vašem telefonu, kde jsou signály 
přeměněny na zvuk hlasu (digitální informační signál je 
přeměněn na analogový) 

Telefonováním k rakovině? 

Existuje nějaká souvislost mezi radiofrekvenční energií (RF) a 
určitými zdravotními potížemi? Výsledky většiny dosud 
prováděných studií v oblasti vlivu bezdrátových telefonů na 
lidské zdraví to popírají. Rovněž selhaly pokusy zopakovat a 
potvrdit výsledky těch nemnoha studií, které souvislost 
naznačovaly. 

Široká vědecká komunita je proto přesvědčena, že vědecké 
důkazy neprokazují souvislost mezi vystavováním se vlivu RF 
a nepříznivým zdravotním stavem. 

Rovněž chybí vědecký důkaz o tom, že by bezdrátové 
telefony mohly způsobovat rakovinu nebo jiné problémy, jako jsou bolesti 
hlavy, malátnost nebo ztráta paměti.  

Honza 

5 rad, jak 

jak telefonovat: 

-->Telefonujte 

jen po 

nezbytnou 

dobu. 

--> Při volání 

střídejte uši, 

kvůli zahřívání 

mozku. 

--> Snažte se 

mobil nenosit 

v kapse, ale 

v tašce. 

--> Na noc si 

vypínejte wi-fi 

--> Sledujte 

hodnotu SAR u 

telefonů, které 

si chcete koupit 



Vtipy 
Lední medvídek se ptá maminky: „ Mami, jsem lední  medvěd?“ „Ano, jsi 
lední medvěd.“ odpoví. Po chvíli se medvídek znovu ptá: „„ Mami, a 
opravdu jsem lední  medvěd?“ „Ano, jsi.“ Po chvíli se medvídek znovu 
ptá a znovu dostane stejnou odpověď. Když už se zeptá popáté, 
maminka se naštve a řekne: „Tak podívej, já jsem lední medvěd, tvůj 
otec je lední medvěd, babička je lední medvěd, dědeček je lední 
medvěd...“ „Tak proč je mi taková zima?“ 

 

Jdou dva lední medvědi po Sahaře a jeden pronese: „Tady to ale muselo 
klouzat!“ „Jak to myslíš?“ ptá se ten druhý. „No, že to tak důkladně 
posypali.“ 

 

Američan a Rus si telefonují: 

A: Hele, Ivane, teď říkali, že tam u vás jsou děsný mrazy, -60 stupňů. 

R: To je blbost, nejvýš tak -20, Jacku. 

A: No fakt, teď to hlásili na CNN, -60. 

R: Ale no tak, někde třeba -20, ale to už je fakt výjimečný. 

A: No, ale ty záběry byly drsný... omrzlý silnice, stromy, baráky... 

R: Jo ty myslíš VENKU?  Tak to jo.“ 

 

Povídají si Američan, Rus a Čech. Američan povídá: „Vidíte to červený 
Ferrari?” 

Ostatní: „Hmm, dobrý.” 

„No, tak takový jsem dostal k Vánocům.” 

Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” 

Ostatní: „Taky dobrý.” 

Rus: „Tak takový jsem pro změnu dostal k Vánocům já.” 

A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” 

Ostatní: „Nádhera!” 

„Tak takový barvy jsem dostal manžestráky.“ 

Terka H. 



Osmisměrka 

Vyškrtej slova a najdi tajenku 

 

  

Ara, Alžír, Červen, Dům, Papír, Upír, Radka, Poleno, Omáčka, Panda, Soustava, Ropa, Rosa, 

Sen, Pero, Růže, Pes, Koza, Ulít, Noc, Sára, Nor. 

Tajenka: 

_ _ _ _ _ _   _ _ _ O _ _    _ _ _    _ _ _ _  

Najdi tajenky, začínají na A, K. 

      A                K     

                           

                           

                           

                           

                           

                           

   

Pomůže počítat.      Výplň okna                                                            

Kdo skládá básně?      Část Prahy                                              

Poslední měsíc v roce      Kur domácí                                              

Vašek celým jménem       Peče se na Vánoce                                

Číslice 1 slovem      Sladidlo                                         

Opak noci       Vánoční ryba                                        

Dopravní prostředek                     

Minulé číslo:                                                                                                                                                                                  

Osmisměrka: Tajenka ti vyšla moc dobře.                                                                                                                                        

Tajenky: Tornádo, Aroma                                 DaŠa 

 

O S O U S T A V A 

V R L E E S E K R 

L  Í E U N É D O A 

T P V P O A Ů Z Á 

P A P  Í R N M A N 

O N O R O S A E C 

L D E Ů V Á V Á M 

E A L Ž Í  R O P A 

N O C E E A V E Š 

O M Á Č K A E S M 


