
  



Úvodník 
Ahoj, spolužáci, dobrý den, učitelé.☺ 

Tento měsíc, jak už všichni víme, proběhl DOD a jarmark. Všichni jsme 
pracovali na rozhovorech, které se týkaly tohoto dne. Dovíte se vše, co 
vás zajímá, od rozhovorů s panem ředitelem, až po rozhovory s učiteli a 
rodiči. A teď nějaké ještě lepší téma, za chvíli bude Štědrý den a to 
znamená spousty lásky, přátelství, odpouštění, radosti, ale i dárků. 
Pokud by se někdo z vás čtenářů chtěl něco více dozvědět o Vánocích, 
tak to nalezne též v tomto čísle. Za celé Tornádo vám všem přeji šťastné 
a veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015. Doufám, že na nás o 
prázdninách nezapomenete. 

Příští rok na shledanou. VojVed☺ 
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Den otevřených dveř í - třídy 
Dne 10. 12. 2014 byl Den otevřených dveří a my jsme se byli podívat na 
to, co se v třídách děje.  

1. A 

3. hodinu mají žáci třídy 1. A tělocvik. S paní učitelkou Kasalovou se 
přesouvají do tělocvičny.  

Běh 

Chození podél čar 

Běh 

Pochod 

Rozcvička 

Různé úkoly 

Soutěž v podávání míče 

Rozhovor:  

Tornádo: „Co jste na škole navštívila?“ 

Rodič: „Zatím jen 3. B.“ 

Tornádo: „Co vás zatím nejvíc zaujalo?“ 

Rodič: „Nejvíc mě zaujal štrúdl.“ 

Tornádo: „Jaká je ve škole atmosféra?“ 

Rodič: „Ve škole je přátelská atmosféra.“ 

1. B 

Děti píšou do písanky. Učí se poznávat písmenka. 

1. C 

Nejprve se děti rozběhaly. Potom přišla na řadu rozcvička. Poté 
následoval běh kolem kuželů, do hry se zapojila i holčička od diváků. ☺ 
Běhalo se kolem kuželů, skákalo se po jedné noze atd. Po jednotlivých 
cvičeních byly přestávky na pití. Následovala vybíjená s velkým balónem 
a pak konečný běh a protažení. Děti se náramně bavily. 

2. A 



Pohádky - Červená Karkulka: pohádka byla veršovaná a podle velikosti 
potlesku se velmi povedla.  

Šípková Růženka: pohádka byla mnohem delší a o to více se rodičům i 
prarodičům i líbila. 

Jak šli bratři pro kládu: Tato pohádka se povedla + byly krásné kostýmy. 

Vánoční přání: v této pohádce se rodiče nejvíc nasmáli. 

Písničky – Nakonec děti zazpívaly anglické písničky. Velice se jim 
všechna představení povedla. Je vidět, že se třítýdenní příprava 
vyplatila.  

2. B 

Děti doplňovaly krátké a dlouhé souhlásky do vět na interaktivní tabuli. 
Poté věty četly. Byly hodné, poslušné a nezlobily. Moc jim to šlo. 

2. C 

Děti připravily představení v relaxační místnosti jménem Císařovy nové 
šaty.  Moc povedlo, bylo vidět, že je hra baví. Rodičům se pohádka moc 
líbila, občas se i zasmáli vtipným scénkám. Diváků bylo opravdu mnoho 
a o to větší byl potlesk. ☺ Paní učitelka nám odpověděla na několik 
otázek: 

Tornádo: Jak dlouho jste na tohle představení trénovali? 

P. uč. Shifflerová: Asi měsíc. 

Tornádo: Kdo vyráběl kulisy a kostýmy? 

P. uč. Shifflerová:Kulisy a kostýmy vyráběli rodiče. 

Tornádo: Myslíte si, že se to dětem povedlo? 

P. uč. Shifflerová: Ano, určitě. 

Tuto pohádku předvedly děti odpoledne bývalým zaměstnancům školy. 
Též se jim moc líbila a odměnili děti mohutným potleskem. 

3. A 

Třídu 3. A učí paní učitelka Kluzáková. Právě mají matematiku a probírají 
zaokrouhlování, násobení, dělení, sčítání a odčítání. Děti se na každý 
příklad hlásí a ve většině případů ho mají dobře. Paní učitelka hodinu 
zpestřila soutěží. 

3. B 



Paní učitelka říkala anglické věty a děti podle toho reagovaly. Všechny  
si sedly a říkaly slova anglicky. Hodina byl velice pěkná. Děti byly velice 
poslušné. 

3. C 

Děti psaly narozeninovou pozvánku. Když své pozvánky dokončily, šly 
před tabuli a svou práci ukázaly třídě. Děti poslouchaly, byly potichu, 
nezlobily. 

4. A 

Děti si psaly do sešitu českého jazyka budoucí čas. Byly poslušné a 
poslouchaly paní učitelku.  

4. B 

Děti vyráběly ozdoby na svůj vánoční stromeček z papíru, hadříků, 
balicího papíru nebo z pytloviny. K tomu jim hrály přes interaktivní tabuli 
koledy. Byla tam příjemná vánoční atmosféra.  

4. C 

Děti měly představení jménem Abeceda aneb rýmy nejsou žádná věda. 
Představení bylo legrační, ale trochu zmatené. Děti vystupovaly 
v kostýmech různých zemí. První část byla zakončena písní o Grónsku.  

5. B 

Žáci měli psát test na známky, ale umluvili paní učitelku, aby psali jen 
cvičný test. Po jeho dokončení  jim paní učitelka řekla, ať si otevřou své 
sešity a cvičení si do něj opíší. Potom na interaktivní tabuli procvičovali 
angličtinu. 

Myslíme si, že se Den otevřených dveří vyvedl a doufáme, že se takto 
povede i příští rok. ☺  

Nikča, Terka, Lucka 

  



Chemické pokusy 
Na otázky odpovídala paní učitelka Krejčí. 

1. Jaké pokusy jste předváděli ? 

Prováděli jsme pokusy, aby byly 
hodně barevné, takže jsme předváděli 
hoření hořčíku, kovy v plamenech, 
výrobu mosazi „zlata“, dokazovali 
jsme zásaditost a kyselost pomocí 
indikátoru, který jsme si vyrobili ze 
zelí, ukazovali jsme rodičům, jak 
mohou s dětmi o Vánocích vyvolávat 
kouzelné písmo - „neviditelné písmo“ 
pomocí žehličky a tepla, dále jsme 
vytvářeli faraonovy hady z obyčejného 
cukru a pevného podpalovače za 
pomoci sody a nezapomněli jsme ani 
na silnou minerální kyselinu sírovou, 
s kterou jsme prováděli další pokusy. 
také jsme se pokusili vysvětlit, jak funguje železo v plamenech (kusové 
železo nehoří, ale práškové železo nám vytváří krásný ohňostroj) a jeden 
žák ( z Tornáda) ukazoval dětem, jak odhalit zloděje, když se dotkne 
nějakého předmětu. 

2. Na jaký pokus jste se nejvíce těšila? 

Jako každý rok na tzv. faraonovy hady. 

3. Jaké máte prostředky? 

Máme vše, co potřebujeme, např. chemikálie, chemické pomůcky a 
šikovné žáky, bez kterých by to nešlo. 

4. Stal se nějaký úraz? 

Naštěstí ne. 

5. Vše šlo podle plánu? 

Ano, vše šlo podle plánu. 

6. Kolik  se přišlo  podívat návštěvníků? 



Přišlo mnoho bývalých žáků, za co jsem velmi ráda, protože je hezké, že 
se na nás přijdou podívat, a to svědčí asi o naší docela dobré práci a 
zároveň přišlo několik rodičů s malými dětmi a pro ně byly právě ty 
barevné plamínky a barevné roztoky, aby se jim chemie líbila. Za 
poslední roky tu moc malých dětí nebylo, a my se proto budeme snažit, 
aby se na tyto pokusy dostavilo více malých dětí s rodiči. 

7. Zdržovali se lidé dlouho? 

Vydrželi celou hodinu, protože naše pokusy byly předváděny jako 
divadelní představení a protože první.hodinu nepřicházelo tolik rodičů, 
tak jsme se snažili pro ně vybrat pár pokusů, neboť někteří pospíchali, 
ale jinak druhou a čtvrtou hodinu to bylo udělané formou představení. 

8. Co si myslíte, že se lidem nejvíce líbilo? 

Myslím si, že ti faraonovi hadi, indikátor ze zelí a samozřejmě 
vybuchující pokusy, jako je železo v prášku, hořící hořčík, nebo draslík 
hořící na hladině vody a včetně barevných plamínků alkalických kovů. 

9. Jak jste si užila DOD? 

Mně se to tentokrát moc líbilo, protože jsem si popovídala se všemi 
rodiči a byla jsem ráda, že žáci 9. ročníku z praktik odvedli velmi dobrou 
práci, a nebylo to pro ně lehké, protože letos je jenom jedna hodina 



v týdnu, některé pokusy se ještě nekonaly o praktikách, a přesto je 
zvládli na vynikající úrovni, takže ode mě dostanou určitě jedničku. 

Názor návštěvníků:  

Bylo to velmi hezké, moc se mi to líbilo. 

Moc se mi ta hodina tady na chemických pokusech líbila. 

Pokusy byly moc pěkné, mému synovi se to moc líbilo. 

Předváděli: 

Paní učitelka RnDr. Krejčí, Adéla Mládková- hoření práškového železa, 
Pavla Krejčí- hoření alkalických kovů, Vojtěch Vedral- vlastnosti jodu 
(odhalení otisků prstů) a výroba mosazi, Jakub Lahoda- faraonovi hadi, 
Jiří Jeníček- vlastnosti kyseliny sírové, Tereza Hejná- neviditelné písmo, 
Viktor Malý- zásaditost a kyselost pomocí indikátoru, Michaela Seidlová- 
hoření draslíku,Nikola Répalová-železo v plameni , Dominik Voctář- 
chromatografie 

VojVed a MaSo 



Fyzikální pokusy 
Na otázky odpovídal pan učitel Stejskal 

Co tu mohli návštěvníci vidět? 

Připravili jsme si pokusy napříč všemi ročníky 2. stupně. Za 6. b zde byl 
Jan Forman, který si připravil povídání o fyzikální síle a měření. Láďa 
Kožuško předváděl tištěné spoje a jejich elektrotechnické obvody. 7. 
ročník měl pokusy na téma jednoduché stroje, tzn. páka, kladka a 
nakloněná rovina a Pascalův zákon. 9. ročník zpracoval téma cívka a 
elektromotor, spalovací motory,benzínový i dieselový a proudový a 
nakonec parní stroj.  

Na co jste se nejvíce těšil? 

No, určitě na parní stroj. 

Kolik přišlo lidí? 

První dvě hodiny byla největší účast. Tak kolem 30 lidí. 

Stala se nějaká nehoda? 

Zaplaťpánbůh ne, protože jednak neděláme pokus, který by byl nějakým 
způsobem riskantní, ale hlavně musíme dbát na bezpečnost a musíme 
předvádět pokusy tak, aby nedošlo ke zranění předvádějících ani 
návštěvníků. 

Mohli si rodiče něco vyzkoušet? 

Návštěvníci si mohli vyzkoušet prezentaci indukovaného napětí, vlivem 
střídavého magnetického pole zatočit magnetem a následně vidět na 
ampérmetru vychýlení ručičky. 

O co byl největší zájem? 

Nejpopulárnější byl určitě parní stroj, protože je to funkční model parního 
stroje, a o elektrotechnické obvody tištěných spojů. 

Jak dlouho se lidé zdržovali? 

To záleželo, jestli se návštěvníci přišli podívat na jednoho 
přednášejícího, nebo na vše, ale maximálně kolem 10-15 min. 

Splnili žáci vaše očekávání? 



Žáci byli velmi šikovní, připravovali si to delší dobu, byli dobře připraveni. 
Myslím si, že můžu všechny pochválit. 

Názor návštěvníků: 

Velmi pěkné, žáci věděli, o čem mluví. 

Přednášky byly srozumitelné a nejvíce se mi líbil model parního stroje. 

VojVed 

  



Den otevřených dveř í 

Rozhovory 
• S návštěvníky 

Oslovil jsem pět 
hostů: 

1. Tornádo-Jak se 

vám tu líbí? 

Hrozně, moc, ano líbí, 
naprosto, celkem ano 

2. Tornádo-Jste 

zde poprvé? 

Ano jsem, ne jsem 
zde popáté, ano jsem 
tu poprvé, ne už jsem zde byla minulý rok, ano 

3. Tornádo-Co se vám zde líbilo nejvíc? 

Burza knih, jarmark, štrúdl, třída mé dcery, vystoupení venku 

4. Tornádo-Jak byste zhodnotil/a jarmark? 

Krásný, líbí se mi moc, velmi vydařený, moc krásný, hrozně pěkný 

5. Tornádo-už jste si něco koupila? 

Ještě jsem se zde nepodívala, ano, květináč, dárkovou taštičku,  
květináč, ne, ještě jsem si nevybrala, ano, labuť 

6. Tornádo-Jaká stanoviště jste již navštívil/a? 

Již skoro všechna, teprve jsem přišla, ještě ne, ale chystám se, myslím, 
že už všechna, ještě skoro žádné 

7. Tornádo-Máte v plánu přijít příště? 

Určitě, mám to v plánu, protože se mi tu moc líbilo, rozhodně přijdu, 
ráda, jestli budu mít čas 

Tornádo- Děkuji za rozhovor na shledanou! 



Já také na shledanou, na 
shledanou, ahoj, hezký zbytek dne, 
na shledanou 

-S paní učitelkou Evou Horovou: 

-Tornádo-Dobrý den mohl bych 

s vámi udělat rozhovor? 

-P. učitelka-Ano, určitě. 

-Tornádo-Kolik výrobků je již 

vyprodáno? 

-P. učitelka-Už máme vyprodány 
svícny a hrníčky a jsem 
překvapená, že tento rok se ujala i 
keramika… 

-Tornádo-Co je letošním hitem? 

-P. učitelka-Největším hitem jsou labutě. 

-Tornádo-Jste spokojená s počtem návštěvníků? 

-P. učitelka-Jsem moc spokojená. V jednu chvíli jsme to skoro 
nezvládali, ale nakonec  to dopadlo dobře. 

-Tornádo-Jak se vám líbí jarmark? 

-P. učitelka-Líbí se mi moc i ten nápad sám o sobě. Dokonce tím i 
získáváme peníze na adopce, což si myslím, že je lepší, než je vybírat. 

-Tornádo-Budete dělat tento rok něco nového? 

-P. učitelka-Ano, tento rok budeme dělat statistiku, co se prodávalo 
hodně, co budeme vyrábět i v příštím roce a co budeme dělat příští rok 
nově. 

-Tornádo-Děkuji, na shledanou! 

-P. učitelka-Na shledanou! 

-S bývalou paní učitelkou V. Válkovou: 

-Tornádo-Dobrý den, paní učitelko, můžu s vámi udělat rozhovor? 

-P. učitelka-Ano, jistě. 

-Tornádo-Stýská se vám po škole? 



-P. učitelka-Ano, hrozně se mi stýská. Jsem ráda, že se můžu zase do 
školy podívat. 

-Tornádo-Koupila jste si něco? 

-P. učitelka-Zatím si vybírám, ale dala jsem sem pár knih. 

-Tornádo-Pokolikáté jste na jarmarku? 

-P. učitelka-Jsem zde poprvé jako host, protože jsem ho dřív dělala já. 

-Tornádo-Děkuji, na shledanou! 

-P. učitelka-Ahoj! 

-S bývalými žáky: 

S Alešem Fulneczkem: 

-Tornádo - Ahoj, můžu s tebou udělat rozhovor? 

-Aleš – Ano, určitě. 

-Tornádo-Jak se ti tu líbí? 

-Aleš - Moc. Nejvíc chemie s paní učitelkou Krejčí. 

-Tornádo - Stýská se ti po Gutovské radě? 

-Aleš – Ano, moc se mi stýská. 

-Tornádo - Baví tě střední škola? 

-Aleš – Ano, dokonce i když je těžší než základka, tak se na základku 
vrátit nechci. 

-Tornádo - Díky za rozhovor, ahoj. 

-Aleš-Ahoj! 

S Luckou Dusilovou: 

-Tornádo - Ahoj,mohl 

bych s tebou udělat 

rozhovor? 

-Lucka – Ano, určitě. 

-Tornádo - Jak dlouho 

chodíš na jarmark? 



-Lucka - Asi 
od 1. třídy. 

-Tornádo - 

Baví tě střední 

škola? 

-Lucka – Ano, 
baví mě, i 
když je 
mnohem těžší 
než základka. 

-Tornádo - Jak 

se ti líbí 

jarmark? 

-Lucka - Hrozně,ale musím ještě něco koupit známým k Vánocům. 

-Tornádo - Díky a ahoj. 

-Lucka - Ahoj! 

Další návštěvníky vyzpovídal DaŠa: 

Tornádo - Co jste navštívil? 

Navštívil jsem chemii, kuchyňku a počítače. 

Tornádo – Co vás nejvíce zaujalo? 

Burza knih. 

Tornádo – Jaká je podle vás ve škole atmosféra? 

Dobrá. 

Tornádo – Máte zde děti? 

Ne, nemám, ale mám tu dvě vnoučata. 

Tornádo – Děkuji za váš čas! 

Na shledanou! 

A zde je druhý rozhovor s bývalou paní učitelkou Válkovou: 

Tornádo - Co jste navštívila? 



Celou školu. Moc se mi tu 
líbilo, byla tu moc příjemná 
atmosféra. Cítím takovou 
nostalgii, připadá mi, jako 
bych odsud nikdy neodešla. 
Školu jsem navštívila po půl 
roce. Učila jsem  přes 
padesát let. Těší mě, že se 
zde setkávám s bývalými 
žáky a kolegy. 

A zde jsou další rozhovory, 
které zpracoval Filip: 

Tornádo – Jak se vám tu 

líbí? 

Jo, líbí se mi tu moc, drobet 
nestíhám, ale jinak je tu 
opravdu pěkně. Na tyhle 
akce sem chodím už pět let 
a pokaždé dobrý. 

Ano, líbí, jsem tu počtvrté a pokaždé se mi tu líbilo. Byla jsem na 
vystoupení 2. C– Císařovy nové šaty. Měli to moc hezky připravené. Mají 
moc šikovnou paní učitelku. 

Rozhovor s paní učitelkou Černou: 

Tornádo – Jak se vám to pečení daří? Je to lepší než loni? 

Paní učitelka Černá: Výborně. Upekli jsme o čtyři záviny víc, takže 
osmnáct a během dvou hodin je po nich. Všechno se snědlo. 

Tornádo – Na co lidi nejčastěji chodí? 

Paní učitelka Černá: Na štrúdl – ten je vyhlášený. 

Tornádo – Jaké máte čaje? 

Paní učitelka Černá: Ovocné, ale máme i kávu. 

Tornádo – Děkuji. Na shledanou! 

Paní učitelka Černá: Na shledanou! 

A tohle nám naši návštěvníci vzkázali: 

Moc se nám stýská a doporučujeme tuto školu! 



PS: Děkujeme za všechno! – bývalé žákyně 

Chválím všechny pedagogy za jejich píli. 

Prosím, aby byl školní amfiteátr více používán (třeba ŠD), jinak mi 
investice připadá zbytečná. Ale jinak hezký den. 

Moc se nám tu líbilo, čaj byl vynikající, štrúdl super! 

Chválím všechny pedagogy za dobrou přípravu a děkuji za krásný 
jarmark! 

Názor pana zástupce ředitele Chocenského: 

Myslím si, že celkově DOD dopadl úspěšně, a povedlo se nám vybrat 
dostatek peněz z jarmarku, které budou využity na podporu Johna 
z Indie a sponzorování pražské ZOO. 

Názor pana ředitele Voneše: 

Psal jsem velikou pochvalu všem učitelům a zaměstnancům za dlouhou 
přípravu, za realizaci a samozřejmě jsem své poděkování napsal tak, 
aby učitelé pochválili žáky, kteří se zúčastnili, a velmi oceňuji tu 
práci,kterou s tím škola měla. Určitě si všichni všimli, že zájem rodičů byl 
velký. Hlavně rodičů, kteří se zajímali o první třídy a jediné, co chceme 
zlepšovat, jsou podávané informace, aby se rodiče více zajímali o práci 
žáků 2. stupně, protože jen málo lidí se přišlo podívat na různé pokusy 
do chemie, fyziky ani do počítačové učebny.. O jarmarku jsem byl 
informován, že jsme prodali zboží za hodně peněz, takže můžeme 

sponzorovat Johna 
v Indii a pražskou 
ZOO. A můj názor na 
výrobky je takový, že 
je pořád co zlepšovat. 
Některé výrobky byly 
skoro identické a také 
by se už příští rok 
nemusely prodávat. A 
na příští rok jsme 
zakoupili knížky 
s nápady na výrobky. 

Zebras7, Filip, Daša, VojVed 

  



Jarmark 
Tornádo: Ahoj 

Prodávající žák: Ahoj 

Tornádo:Jak se 
jmenuješ? 

Prodávající žák: 
Michal Dmitrijev. 

Tornádo: Jak tě baví 
prodávat výrobky? 

Prodávající žák: 
Docela jo, ale je tu 
frmol. 

Tornádo: Prodával jsi 
tu i minulý rok? 

Prodávající žák: Ne. 

Tornádo: Po čem je největší poptávka? 

Prodávající žák: Nejrychleji se vyprodaly svícny. 

Tornádo: Co bys nám mohl nabídnout? 

Prodávající žák: Mohu vám nabídnout ozdoby z včelího vosku, keramiku 
a ozdobný sáček.  

Tornádo: Děkujeme ti za rozhovor. Ahoj. 

Prodávající žák: Ahoj. Rozhovor se službou u prezentace: 

Tornádo – Měl jsi připravený úvodní text? 

Měl, ale ne moc dobře připravený. 



Tornádo – Po jaké době jste se střídali? 

Zhruba po jedné hodině. 

Tornádo – Kolik zde již bylo lidí? 

Zatím asi deset lidí. 

Tornádo – Co jsi zde dělal? 

Seděl jsem a hlídal projektor, když se někdo zeptal, tak jsem mu podal 
patřičné informace. 

Tornádo – Jaké všechny akce se zde promítaly? 

Promítali jsme tu akce z posledních pár let např. Temelín, botanickou 
zahradu, ZOO, svíčkárnu, Den komedie na hlavě, dámu, ping – pong a 
program se zvířaty. 

Tornádo – Děkuji za rozhovor a ahoj! 

Ahoj! 

Terka H, Lukáš Hromádka, VojVed 

  



Jarmark-rozhovor s paní 
uč itelkou Horovou 

Tornádo: Dobrý den, paní učitelko. Měla byste na mě chvilku času? 

Ráda bych se vás zeptala na pár informací ohledně jarmarku. 

Paní učitelka: Samozřejmě. 

Tornádo: Kolik se utržilo? 

Paní učitelka: Utržilo se překvapivě hodně. Asi 30 000 korun. 

Tornádo: Na co peníze půjdou? 

Paní učitelka: Půjdou na pokrytí nákladů na výrobky, na vzdělání Johna, 
na tři adoptovaná zvířátka (levhart, vakoveverka, lžičák). Zbylé peníze 
použijeme na nákup odměn pro úspěšné řešitele olympiád, 
předmětových a sportovních soutěží, na dárky k Mikuláši pro 1. a 2. třídy 
a na další věci (odměny)… 

Tornádo: Jak jste byla spokojená s výrobky? 

Paní učitelka: Byla jsem moc spokojená. I když to ze začátku 
nevypadalo, výrobky byly krásné. Některé ale na odbyt už tolik nešly… 

Tornádo: Zbyly nějaké výrobky? 



Paní učitelka: Ano, ale velmi málo. 

Tornádo: Co se s nimi stane? 

Paní učitelka: Nabídneme je na příštím jarmarku, nebo na zápisu 
prvňáčků. 

Tornádo: Můžete porovnat letošní jarmark s minulým? 

Paní učitelka: Takový zisk jsem nečekala. Poučili jsme se z minulého 
jarmarku, ale největší chvála patří nejen dětem, ale hlavně rodičům, kteří 
si přišli naše výrobky koupit. 

Tornádo: Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou. 

Paní učitelka: Na shledanou. 

Terka H. 


