Úvodník
Milí čtenáři,
omlouváme se za chybu v článku Gutovské rady v lednovém čísle, kde
jsme uvedli výročí úmrtí místo narození u Karla IV. Každopádně teď už
jsme v dalším čísle a tentokrát to bude zamilované číslo. Tento měsíc byl
totiž Valentýn, svátek lásky. Také se konal Den her, a jestli jste se ho
nezúčastnili, měli byste si alespoň přečíst náš článek. Dozvíte se také
něco o akcích a soutěžích naší školy, zápisu do prvních tříd a o
změnách ohledně Opencard. Nebudou chybět ani naše pravidelné
stránky zaměstnanců školy – tentokrát o naší paní učitelce Zíkové,
recenze na knihy a filmy a významná výročí. Na závěr bych vás ráda
vyzvala k přeložení Johnova dopisu. Přeložené dopisy odevzdávejte
paní učitelce Zíkové v kabinetě ČJ a nejlepší verzi vytiskneme v dalším
čísle.
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Stránka zaměstnanců školy –
Mgr. Marie Zíková
Moji milí,
konečně jsem se rozhodla také něco napsat o sobě. Myslím, že už je ten
pravý čas. Říkám o sobě, že jsem takový inventář školy. Nastoupila jsem
do Gutovky v lednu 1977. Takže už jsem učila i některé vaše rodiče a
starší sourozence. Dokonce jedna žákyně mé první třídy, kde jsem byla
třídní učitelkou, sem loni vedla do první třídy vnučku.
V roce 1986 jsem odešla kvůli panu řediteli Böhmovi a ráda jsem se sem
po jeho odchodu v roce 1991 zase vrátila. Mám Gutovku ráda a hlavně
mám ráda vás, děti i všechny
kolegyně
a
kolegy
a
další
zaměstnance školy.
Učila jsem od začátku český jazyk a
tělocvik. Oba moji rodiče byli
češtináři – maminka na základní a
tatínek na střední škole. Po mamince
mám i ten tělocvik. Takže pocházím
z typické učitelské rodiny. Později
jsem učila i německý a španělský
jazyk.
Co bych o sobě napsala dále? Mám
dvě děti, dceru (Lenku – za měsíc 45 let) a syna Petra ( 42), oba tuto
školu navštěvovali a syn se sem vrátil jako správce budovy. Miluji svá
vnoučata – Jirku (26) a Lucku (21) od dcery a Péťu (za měsíc 14) a
Vašíka (v květnu 11) od syna. Oba též chodí do naší školy.
Mám ráda psy. Měla jsem Kubíčka, který před 7 lety umřel a nyní
pomáhám hlídat synova Denýska.

Čemu se věnuji dále? Každé ráno cvičím 5
Tibeťanů a sestavu z jógy. Tu chodím cvičit
ještě jednou týdně do mateřské školy v
Nedvězské
ulici.
Vždy se moc těším na jaro, kdy začneme jezdit
na chalupu v jižních Čechách, kde pěstuji
zeleninu, ovoce, květiny a léčivé bylinky - ty i
sbírám v okolí a asi z 25 druhů suším na zimu
směs pro celou rodinu na lahodný čaj. Ráda
chodím na houby nebo jen tak po lese a hledám energii u stromů a
kamenů. Občas jezdím na kole a plavu. Také mám v " šuplíku" pár
básniček a povídek, které mne v životě napadly.
A samozřejmě mne pořád baví učit. Jen mne mrzí, když se učit nechcete
a já musím dát špatné známky. Když dáváte přednost počítačovým
hrám, které vás odvádějí od knih, sportu a vůbec vzájemné komunikace.
Náš časopis vedu od roku
1994. To už je let!!! Kolik
skvělých dětí se už v redakci
vystřídalo!! Mám radost, když
slyším kladné reakce a to, že
děti i dospělí naše Tornádo
čtou. Děkuji všem, kteří se na
jeho vydávání podíleli a
podílejí, současné redakční
radě, paní učitelce Postlerové,
Zůnové, panu učiteli Sýkorovi. A budu mít radost, když bude vycházet i
dál.
Marie Zíková

Zápis do prvních tříd
2 a 3. února proběhl zápis do prvních tříd. My jsme u toho samozřejmě
nemohli chybět a udělali jsme rozhovory jak s rodiči a dětmi, tak s paní
zástupkyní.
Rozhovory s rodiči:

Podle čeho jste vybírali školu?
Mám tady dítě

Vzdálenost

45%
55%

Jaké máte se školou zkušenosti?
žádné

dobré

36%

64%

Jak se Vám tu líbí?
Docela se líbí

Moc ne

18%

82%

Připravujete se do školy?
Ano

Ne

27%

73%

Rozhovory s dětmi
Při zápisu prvňáčků jsem dostala za úkol udělat rozhovory s dětmi.
Některé se se mnou odmítaly bavit.
Některé zase byly výřečné až moc.
Položila jsem 50-ti dětem 5 lehkých otázek.

Těšíš se do školy?
50 na 50
10%
Ne
15%
Ano
75%

Na co se těšíš nejvíc?
Na úkoly
4%

Všechno
14%

Až dostanu 1
2%

Matematika
24%
Český jazyk
16%

Na kamarády
18%

Hudební
výchova Výtvarná
výchova
6%
4%

Tělesná
výchova Anglický jazyk
8%
4%

Máš tu nějaké sourozence?
Bratra
Nemám 34%
40%
Sestru
26%

Umíš počítat?
Do 200
4%
Do 100
12%

Ne
8%

Do 50
12%
Do 30
16%

Do 5
10%

Do 10
20%
Do 20
18%

Umíš číst?
Ano

2% Trochu
10%
Základy
8%

Ne
80%

Krátký rozhovor s paní zástupkyní:
Tornádo: „Dobrý den, kolik dětí přišlo na zápis?“
Paní zástupkyně: „Na zápis přišlo přesně osmdesát tři dětí.“
Tornádo: „Přijali jste jich hodně?“
Paní zástupkyně: „Přijali jsme úplně všechny.“
Tornádo: „Jsou už rozřazeni do tříd?“
Paní zástupkyně: „Teď zrovna rozřazuji.“
Tornádo: „Kolik tříd bude?“
Paní zástupkyně: „Budou tři třídy po přibližně dvaceti šesti dětech.“
Tornádo: „Víte už, jaké budou jejich třídní učitelky?“
Paní zástupkyně: „Vím, ale v tuto dobu to ještě nebudeme zveřejňovat.“
Tornádo: „Děkujeme za odpovědi a na shledanou.“
Paní zástupkyně: „Na shledanou.“
Niki a Ester

Akce a soutěže
Paní učitelka Monika Schifflerová a žáci prvního stupně se každoročně
účastní několika akcí a soutěží, kterým bude věnován tento článek.
SPORTOVNÍ TURNAJE:
Vybíjená- Účastní se dívky a chlapci z třetích tříd a většinou obsazují 3.
místo.
Fotbal – Zde se naopak zúčastnili jen chlapci
z prvních tříd. Stejně jako ve vybíjené získali krásné
3. místo. Myslím, že na prvňáčky je to slušný výkon!
Florbal – A zde se zase zúčastnili jen chlapci a
znovu obsadili 3. místo v jejich kategorii.

PĚVECKÉ A POETICKÉ SETKÁNÍ:
Zpívání a recitace básniček. „Zábava jen pro holky.“ Na to pozor! Tato
akce je určena pro každého žáka naší školy,
takže, co to znamená? No nedělejte, že to
nevíte. Znamená to to, že se můžou zúčastnit
i kluci. Musí nejdříve projít školním kolem a
pak teprve mohou postoupit do dalších kol.
V tomto oboru musí být první stupeň moc
šikovný, protože skoro vždy obsazuje 1. místo. To si zaslouží velký
potlesk.
PŘEHLÍDKA DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ:
Určitě všichni, jaká je tréma před
nějakým vystoupením. Divadlo není
jednoduché, je třeba se naučit text,
výslovnost, pohyby a umění nesmát
se! Zde se prvnímu stupni vede také
moc dobře, podobně jako u
pěveckého a poetického setkání.
Otázka: Kdo pozná, co je na obrázku?

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ:
Stát se záchranářem, sestřičkou, doktorkou,
doktorem či saniťákem je možná sen hodně
z vás. Soutěž mladých zdravotníků vás naučí,
jak někoho ošetřit nebo snad zachránit lidský
život. Nejde jen o to vyhrávat, ale o to být
nápomocný a taky to souvisí se spoluprací.
Tak co, zúčastníte se taky? Vyroste nám tu snad nějaký zdravotník? A
pro ty, co se chtějí dát na obor lékařství, tu mám otázku:
Jak se jmenuje předmět, který je na obrázku?
AKCE/SOUTĚŽ
Vybíjená
Fotbal
Florbal
Poezie
Divadlo
Zdravotník

ÚČAST
dívky/chlapci
chlapci
chlapci
dívky/chlapci
dívky/chlapci
dívky/chlapci

UMÍSTĚNÍ
3.
3.
3.
1.
1. až 2.
2. až 3.

Štika

Fotbal
Dne 26. ledna se naše škola zúčastnila turnaje ve fotbale pro druhé a
první třídy. Jako vždy se naše škola
umístila naprosto úžasně a postoupila
z obvodního kola dále. Sice to bylo na
divokou kartu a ze třetího místa z osmi
účastníků, ale ono se nedá soupeřit se
sportovními
školami,
které
mají
profesionální hráče. Tak i toto je veliký
úspěch a jsem rád, že i naše škola, která
má převážně děti zaměřené na studium, má i řadu sportovců jak
z prvního, tak i z druhého stupně. Kluci hráli opravdu dobře, už tak
malém věku dokážou věci, které já dosud neumím. Osobně bych rád
vyzdvihl Karla Švece, který soupeře opravdu potrápil svými kličkami a
góly. Dále jim držme palce do dalšího kola, které se koná 23. února a na
McDonald Cup.
Jakub Veinlich

Den her 2016
Dne 24. 2. 2016 se
konal Den her. Konal
se ve čtvrtém patře
naší školy. Zúčastnily
se děti prvních a
druhých
tříd.
S nápadem přišel pan
učitel
Sýkora.
Připravilo se mnoho
krásných a podle nás
i logických her.
I pan ředitel a pan zástupce si
s dětmi zahráli. Pan ředitel přinesl
hru Quatro, o kterou byl velký
zájem. Byla velmi podobná, ne-li
stejná jako piškvorky. Byl zde i
hlavolam, např. Naďa Hrubá si
připravila „sirkové hlavolamy“.
Mohli jste narazit i na ježka v kleci
a další klasické hlavolamy. Hry si
přišli prohlédnout i žáci ze
školních družin a jiných tříd. Účast
byla obrovská.

Denio, Skill111

Sedmé třídy psaly Johnovi
Co o něm víme?
John Doddmane
• John žije s rodiči a sourozenci
• Je nejstarší ze tří dětí. Má mladšího
bráchu Joshuu (7 let) a sestřičku
Jashwini (4 roky)
• Tatínek pracuje jako řidič autobusu a
maminka je ženou v domácnosti
• Rodina žije ve velmi malém domku ve
slumu.
• John chodí do 5. třídy státní ZŠ Holy
Cross Hr. Pry. School Santhpur
• je dobrý student a zapojuje se do
mimoškolních aktivit
• má mnoho přátel, rád tancuje
a také se stará o mladší
sourozence
• pilně studuje, aby mohl v
budoucnu
být
dobrým
učitelem
• o jeho zapojení do programu
Adopce
na
dálku®
se
zasadila organizace Maria
Kripa Social Centre, se
kterou spolupracujeme od roku 2005, a kterou vede řádová sestra
Joel
• John žije ve vesnici Santhpur v kraji Bídar (nejsevernější část státu
Karnátaka)

Kdo přeloží dopis, který od něho přišel?

Knihovna soutěž
V naší škole právě probíhá literární soutěž pro
první až páté třídy. Soutěž vedou paní učitelky
Shifflerová a Velichová. S paní učitelkou
Shiflerovou jsme udělali malý rozhovor.

Tornádo: „Byl o soutěž velký zájem?“
Paní učitelka Shifflerová: „Zatím víme jen o
prvním kole, byl zájem okolo dvaceti sedmi
dětí, 22. února zjistíme, jaká byla účast ve druhém kole.“
Tornádo: „Je nějaký zvláštní důvod, proč jste vybrali zrovna tuto knihu?“
Paní učitelka Shifflerová: „Ano, v knihovně ji máme ve větším
množství.“
Tornádo: „A četla jste ji?“
Paní učitelka Shifflerová: „Ano, já i celá naše třída jsme ji četli.“
Tornádo: „Z jakých částí je soutěž složená?“
Paní učitelka Shifflerová: „Na každou knihu je čas na přečtení něco
kolem měsíce a půl a poté jsou vyhlášené nové soutěžní otázky.“
Tornádo: „Jak dlouho soutěž trvala?“
Paní učitelka Shifflerová: „Soutěž pořád trvá, jsou to tři kola po zhruba
měsíci a půl.“
Tornádo: „Děkujeme a na shledanou.“
Paní učitelka Shifflerová: „Na shledanou“
Niki a Ester

Biologická olympiáda
Hned na začátek začnu s výsledky.
Kategorie 8. – 9. třídy:
1. Jan Čejka 8. A (42 b.)
2. Naďa Hrubá 9. A (38 b.)
3. Petra Hodonská 8. C (32,5 b.)
Kategorie 6. – 7. třídy:
1. Eliška Machová 7. A (47 b.)
2. Filip Šíša 7. A (46,5 b.)
3. Tereza Malá 7. B (42,5 b.)

Zúčastnilo se okolo 55 dětí od 6. až do 9. třídy. Já jsem tam byl také.
Pro mě, jako žáka 6. třídy, byla olympiáda hlavně náročná v části o
rostlinách, protože rostliny se probírají až v 7. třídě.
Pro ty, kteří se budou chtít
této olympiády zúčastnit příští
rok, doporučuji podívat se na
stránky
http://www.biologickaolympiad
a.cz/ . Zde klikněte na
aktuální
ročník,
vyberete
studijní materiály a klikněte na
soubory z kategorie C a D.
Blahopřeji
k dobrému
výsledku vítězům ☺ a pro ty, kteří mají chuť se zúčastnit a mají dost
odvahy, přihlašte se na další ročník biologické olympiády v příštím
školním roce!!!
Štroby

Bílá nemoc
Dne 10. 2. jsme šli na divadelní představení jménem Bílá nemoc. Je to
příběh od Karla Čapka, který vznikl roku 1937. Toto dílo mělo varovat
před nastupujícím fašismem.

Příběh
Příběh vypráví o bílé nemoci, která se začala
šířit po světě. Je to nemoc, která se zprvu
projeví tak, že se vám někde na těle objeví bílá
skvrna. Tato nemoc je smrtelná a je
nevyléčitelná. Až do doby, než dr. Galén objeví
lék. Je skoro 100% účinný, a tak je o něj velký
zájem. Dr. Galén však léčí pouze chudé.
Bohaté je ochotný vyléčit jen v případě, že
využijí svého postavení a pokusí se zastavit
válku, kterou rozpoutal maršál (diktátor, vůdce
národa).
Touto nemocí onemocní i maršálův přítel, který je majitelem zbrojovky.
Zajde tedy za Galénem, aby ho vyléčil, ten mu vyloží svou podmínku.
Galén ho vyléčí, pokud továrník zastaví výrobu zbraní. Ten to kvůli
maršálově touze ovládnout svět odmítne a radši se sám zastřelí.
Nakonec touto nemocí onemocní i samotný maršál. Odmítá se léčit a
chce dobýt svět, ale jeho strach začne být větší než touha po moci, a tak
odvolá vojska a Galén ho slíbí vyléčit. Když pak ale doktor jde pro svůj
lék, rozzuřeným davem je ubit a lék rozšlapán.

Myslím si, že se tato divadelní hra moc povedla. Líbila se mi i přes
špatný konec a vůbec celkově smutný děj. Doufám, že ostatní to tak cítili
také. Tuto divadelní hru vřele doporučuji.

Lucka

Pozorování ptáků na Vltavě
S panem učitelem Chocenským a paní učitelkou Černou jsme se vydali
pozorovat
ptáky
na
Vltavě. Na Výtoni jsme
se sešli s průvodkyní,
která
nám
půjčila
dalekohledy. Pozorovali
jsme
vzlétání
labutí.
V České republice je
labuť nejtěžším ptákem,
který umí létat. Další
zajímavostí týkající se
labutí je, že když jsou
ještě mláďata, tak jejich zbarvení křídel a celého těla je do šedé barvy.

Potom jsme zahlédli kachny, kormorány a racky. Nakonec jsme šli přes
Železniční most a došli
jsme na druhý břeh
Vltavy.
Tato naučná vycházka
byla velmi zajímavá.
Vzhledem
k počasí
nám byla docela velká
zima. Proto jsem se
divil, že někteří psi se
ve Vltavě koupali.
Štroby

Automaty
Jak víte, tak se v naší škole změnily nápojové automaty. A proč vlastně?
Je to kvůli hodně faktorům. Od ředitele školy pana Jiřího Voneše jsme se
dozvěděli, že firma měla špatnou komunikaci se školou. Oproti firmě
Coca–cola, která poskytovala nápoje donedávna, tak nová firma nabízí
zdravé nápoje. Automat na pití byl zrušen kvůli zákonu, který omezuje,
co se může a zase nemůže prodávat. Takže škola udělala krok ke zdraví
žáků. Nyní automaty poskytují levnější nápoje, což je i pro naše žáky
lepší. Takže se Coca-cola změnila na Kanavel. Automat konečně přijímá
i padesátikoruny. Na výběr jsou hanácké minerálky, Fruc limonády a
perlivé vody.

Denio, Fargo, Skill111

Opencard nahradí v Praze Lítačka
Nová plastová karta na pražskou MHD a do městské knihovny se začne
vydávat 1. března. Karty získáte ve Škodově paláci, na rohu
Jungmannovy a Charvátovy ulice, kde dříve vydávali řidičské průkazy.
Zůstane na nich i čárový kód, aby platily v Městské knihovně, a bude na
ni také možné nahrávat kupony MHD. Město si objednalo průzkum
sociálních sítí, jak se má nová karta jmenovat, a zůstalo u původního
návrhu. Nebyl žádný jasný favorit, který by ohrožoval Lítačku. Pro ni se
vyslovilo 52% - 56% voličů. Výhodou karty je její velice nízká cena
a město nebude závislé na dodavateli. Vývoj nového projektu přišel na
1,9 miliónu korun, přičemž celkový odhad nákladů je zhruba šest miliónů
korun. Majitel Opencard může svou kartu nadále využívat až do
ukončení její platnosti, které zjistí vložením do validátoru. Pokud vyprší
platnost Opencard, prodlužovat se už nebude a držitel dostane Lítačku.
V případě vypršení platnosti Opencard převede Praha ve Škodově paláci
platný kupon na Lítačku.

Takto bude vypadat nová karta (zelená s fialově-zelenými pruhy)

Zebras7

Valentýn
Určitě víte, že 14. února byl Den svatého
Valentýna, svátek zamilovaných. V tento den si
lidé, co se mají rádi, dávají dárky, posílají si
pohlednice, říká se jim valentýnky, a připravují pro
sebe různá překvapení. Všude kolem je spousta
srdíček, andělů a různých zamilovaných motivů. A
jak tento svátek slaví žáci naší školy?
Typ A
Tornádo: „Slavíš Valentýn? Proč?“
Žák: „Ano, slavím. Proč? Protože je to krásný svátek. Ta atmosféra,
když jsou na sebe lidé milí, nebo když jdete po ulici a vidíte zamilované
páry. Prostě to na člověka působí tak, že má chuť se do toho zapojit
také.“
Tornádo: „S kým jsi tento svátek strávil?“
Žák: „Se svou přítelkyní.“
Tornádo: „Jak jsme ho spolu strávili?“
Žák: „Šli jsme spolu na procházku. Koupil jsem jí květinu a ona mně
čokoládu.“
Typ B
Tornádo: „Slavíš Valentýn? Proč?“
Žák: „Ne, neslavím, protože není s kým“
Tornádo: „Byl jsi tedy na tento den sám?“
Žák: „Ne, strávil jsem ho s přáteli právě proto, abychom tento den nebyli
sami.“
No, ať už máte svoji drahou polovičku, nebo ne, myslím, že byste si tento
svátek měli užít. Spousta žáků, kterých jsme se ptali, strávilo Valentýna
alespoň s přáteli a dávali si s nimi dárky a přáníčka. Doufám, že jste si
tento den užili také.
Lucka, te

A zase Valentýn
Svátek svatého Valentýna se slaví v
anglosaských zemích každoročně 14.
února jako svátek lásky a náklonnosti
mezi
zamilovanými
partnery.
K
Valentýnu se váže celá řada zvyků,
které pomalu pronikají i do českého
prostředí - a to zejména pod tlakem
obchodníků. Jedná se především o
společnou oslavu svátku zamilovanými
páry, darování valentýnských přáníček –
vyznání lásky- (tzv. valentýnek) nebo
uzamykání zámečků lásky, které
původně s Valentýnem ale téměř
nesouvisí. Není bez zajímavosti, že
právě období Valentýna každoročně
zvedá poptávku po visacích zámcích, na
což reagují také výrobci, kteří nabízejí visací zámečky s valentýnskými
motivy.
Svátek je pravděpodobně odvozen
od svátku Lupercalia slaveného ve
starověkém Římě. V předvečer
tohoto dne byly do „urny lásky“
vloženy lístečky se jmény dívek.
Každý mladý muž potom tahal
lísteček a dívka, jejíž jméno si
vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“
v následujícím roce. V poslední
době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z
komerčních důvodů. To se mi zdá špatné, nejen z důvodu otravných a
neustále se opakujících se reklam. No, řekněte sami, nevadí vám to?
Mně osobně strašně. Chci si něco koupit na internetu, a než se dostanu
k tomu, co potřebuji, tak musím přejít minimálně tři valentýnské reklamy.
Sotva jsem to schopen zvládnout o Vánocích a s přibývající komercí je to
horší a horší, jelikož spousta firem začíná vymýšlet vlastní svátky typu:
Letní Vánoce. Co budu dělat za pár let, to bude co měsíc to svátek?

Abych jen nekritizoval, tento svátek je naprosto úžasný, například se
vyslovit slečně, dívce či budoucí
ženě. I já sám si chystám na takové
malé překvápko, ono je to schopno i
člověka v jistém smyslu k něčemu
vyprovokovat. K této příležitosti je to
naprosto dokonalé, ale je možné i
svou vyvolenou někam vzít a tady
bych se rád zastavil. Ano, Valentýn
je hezký svátek, ale největší chyba
je v celé jeho existenci, protože
z něj vyplývá, že by se měl chlap
zvednout a pro změnu něco udělat pro svou vyvolenou a to je špatně.
Ano, to je opravdu špatně. Vím, že jsem ten poslední, kdo by měl mluvit,
natož radit o holkách, ale chlapci, mladí dospívající, potažmo muži by
ženě, slečně, dívce či mamince měli dělat radost pořád.
Vykouzlit jí úsměv na tváři, je to
nejhezčí, co pro ni můžete udělat,
a je úplně jedno, co to bude, že jí
jen umyjete nádobí, koupíte kytku,
čokoládu nebo ji jen tak vezmete
na večeři. A to kdykoliv. Tak,
chlapci, nestyďte se a vy, holky,
když vás někdo někam pozve,
nehrajte nedostupné a řekněte, že
půjdete moc rády. Neodsuzujte
člověka, dokud ho pořádně
nepoznáte. Co vy víte? Možná není takový, jak si myslíte. Na závěr
bych rád popřál hezkého Valentýna a hodně štěstí.
Jakub Veinlich

KNIHY
Kostičas
Kniha začíná v roce 2059. Devatenáctiletá Paige
Mahoneyová pracuje v londýnském kriminálním
podsvětí. Paige působí jako jakási spojka - či
posel? Díky svým jasnovidným schopnostem se
dokáže vnořit do mysli jiného člověka.
Žije v represivním režimu Scion, kde páchá
velezradu už jen tím, že dýchá. Jednoho dne se
její život navždy změní. Je přepadena, unesena a
převezena do někdejšího Oxfordu, města, které
už před dvěma sty lety zmizelo z map. Tam je
Paige vydána na milost a nemilost Strážci,
nejkrásnější, ale zároveň nejděsivější bytosti,
jakou kdy potkala.

Soumrak království
Napínavá fantasy ve stylu Her o trůny! Je
předvečer války. Vyberte si svou stranu.
Princezna Cleo,vychovaná v přepychu, se musí
vydat na strastiplnou a zrádnou cestu na
nepřátelské území, aby tam nalezla dávno
ztracenou magii. Jonas, rebel zuřící nad
nespravedlností světa, se vzbouří proti útlaku,
který zbídačil jeho zemi, a stane se vůdcem
lidové
revoluce.
Lucia, sirotek adoptovaný královskou rodinou,
odhalí pravdu o své minulosti a objeví
nadpřirozené
schopnosti,
které
je
předurčena
ovládat.
Magnus, prvorozený královský syn vychovávaný svým otcem k násilí a
dobývání, začíná zjišťovat, že srdce může být smrtelnější zbraní než
meč.

Ferda Mravenec
Šikovného mravence, který si poradí s pracemi
všeho druhu, zapřáhne do kočáru protivného pana
Hlemýždě, ochočí si divokého zeleného koníka,
uspořádá hostinu pro obrovskou rodinu malých
ploštiček, nešťastně se zamiluje a nakonec jen
taktak
unikne
nespravedlivému
výprasku,
nemusíme skutečně nikomu představovat. Ani
popletu Pytlíka, proradnou krasavici Berušku a
další postavy z příběhu, který zná každé české dítě

Mezi piráty
Až do téhle chvíle si Bára myslela, že v
drnových domečcích žijí jen hobiti. Díky atlasu
zjistila, že tak v minulosti žili i Islanďané.
Zatímco v Evropě zuří třicetiletá válka,
obyvatelé malého ostrůvku u islandského
pobřeží mají jiné starosti – nalovit hodně ryb a
nasbírat na strmých útesech dost vajec
divokých ptáků, aby měli vůbec co jíst. Při
obojím jde o život. Rybáře může na širém moři
snadno překvapit nečekaná bouře a při sběru
vajec stačí malá chyba, a nešťastník se zřítí z
více než stometrové výšky do divokého
příboje... Tohle ovšem Islanďané pokládají za takovou “každodenní
normálku“. Ale jednoho dne se na obzoru objeví piráti.

FILMY
Mimoni
Představte si, že tito dobráci od kosti vidí od nepaměti smysl své
existence v posluhování tomu největšímu darebákovi široko daleko.
Kdykoliv shodou náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého
pána přišli, hned si hledali dalšího. A tak to šlo celá
staletí, od Tyranosaura Rexe, přes hraběte Drákulu a
císaře Napoleona až do okamžiku, kdy žádného
nového nadřízeného najít nedokázali a upadli do
hluboké deprese. Naštěstí se v jejich středu zjevili tři
hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce
vystresovaný Bob. Ti vyrazili do světa, aby všem svým
mimoňským kamarádům vrátili smysl života. Došli až
Ameriky, na floridský festival zločinců všeho typu,
zúčastnila i absolutní královna světového zločinu, Scarlett Odkráglová.
„Ta a žádná jiná!" řekli si Kevin, Stuart a Bob. Zlodcera s trefným
příjmením rozhodla vyzkoušet jejich schopnosti. Co takhle šlohnout
britské korunovační klenoty? A tak se Kevin, Stuart a Bob vydávají do
staré dobré Anglie, v příštích dnech není v sázce jen to, co bude Alžběta
nosit na hlavě, ale také samotná existence jejich živočišného druhu.
Alvin a chipmunkové
Oblíbení hrdinové se konečně prozpívali až na filmové plátno a jejich
první celovečerní film nabízí úžasné dobrodružství plné
rytmů a zábavy Když pracovitý autor písní Dave Seville
Jason Lee potkává trio talentovaných Chipmunků
Alvina Simona a Theodora, hned poznává jejich talent
a trojice se doslova přes noc stává hudební senzací.
Ale chamtivý producent David Cross má v úmyslu tři
mládence pořádně využít a posílá je na vyčerpávající
koncertní turné, jen aby si namastil vlastní kapsy.
Dokáže Dave využít trochu lidského důvtipu – a pořádné porce veverčích
rošťáren – aby své svěřence zachránil dřív, než bude příliš pozdě?
Ester a Niki

Významná výročí – únor
Opět vám přináším pár zajímavých výročí tohoto měsíce.

3. února 1468 zemřel v Mohuči Johannes Gutenberg, vynálezce
knihtisku pomocí technologie sestavovatelných písmen. Tento objev se
rychle rozšířil, což zapříčinilo masovou produkci knih (do té doby se
knihy přepisovaly ručně). Díky většímu množství knih klesla jejich cena,
takže se dostaly i mezi obyčejné lidi a tím se zvyšovala úroveň vzdělání.
6. února 1905 se narodil Jan Werich, český
filmový a divadelní herec, dramatik, spisovatel a
filmový scénárista. Společně s Jiřím Voskovcem
a Jaroslavem Ježkem patřil k nejvýznamnějším
představitelům české meziválečné i poválečné
kultury. Patřil k velkým odpůrcům fašismu, proto
musel po mnichovské dohodě emigrovat do
USA. Po válce se do Československa zase vrátil.
Byl komunisty „donucen“ podepsat tzv.
Antichartu, což byl protest proti Chartě 77. Kvůli
tomuto podpisu je mnoha lidmi kritizován. Zemřel
31. 10. roku 1980.
7. února 1992 byla podepsána tzv. Maastrichtská smlouva, jež vedla
k vytvoření Evropské unie. Byla významným krokem k federalizaci,
zavedla nové oblasti spolupráce členských zemí a vytvořila strukturu
Evropské unie.
8. února 1828 se narodil Jules Verne, francouzský spisovatel, jeden ze
zakladatelů vědeckofantastické literatury. Dodnes jsou jeho knihy mezi
mládeží velmi oblíbené. Jeho nejznámější díla jsou: Pět neděl v balóně,
Cesta do středu země, Děti kapitána Granta, Dvacet tisíc mil pod
mořem, Tajuplný ostrov, Cesta kolem světa za osmdesát dní,
Patnáctiletý kapitán, Dva roky prázdnin a Vynález zkázy.
8. února 1834 se narodil Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský chemik,
autor periodické soustavy prvků, podle níž se učíme dodnes.

16. února 1923 odpečetil Howard Carter Tutanchamonovu pohřební
komoru, načež jako první člověk po 3000 letech spatřil faraónův
sarkofág. Tento objev byl zásadní zlom v egyptologii a pomohl
k pochopení starověkého Egypta.
19. února 1915 začala jedna z nejkrvavějších bitev první světové války,
bitva o Gallipoli. Šlo o střet mezi armádami Velké Británie a Francie a
armádou Osmanské říše (dnešní Turecko). Vítěz by získal kontrolu nad
Marmanským mořem a tím přístup k Istanbulu, což bylo tehdejší hlavní
město Osmanské říše. Turkům se však podařilo ubránit a tak byla po
roce tato zbytečná bitva ukončena. Padlo tu zhruba půl milionu mužů.
21. února 1953 objevili
Francis Crick a James D.
Watson strukturu molekuly
DNA, což posunulo výzkum
DNA zas o velký kus
dopředu. Oba vědci za tento
objev
dostali
Nobelovu
cenu. DNA je nukleová
kyselina, nositelka genetické
informace u všech organismů s výjimkou některých nebuněčných
organismů, např. virů. DNA je tedy pro život nezbytnou látkou, která ve
své struktuře zadává buňkám jejich program a tím předurčuje vývoj a
vlastnosti celého organismu.
24. února 1582 vydal papež Řehoř XIII. bulu Inter gravissimas, kterou
byl uveden v platnost gregoriánský kalendář. Tento kalendář byl vlastně
úpravou nepřesného juliánského kalendáře, který až do té doby platil.
Gregoriánským kalendářem se řídíme dodnes.
25. února 1948 přijal prezident Edvard Beneš, pod nátlakem
komunistické strany, demisi demokratických ministrů. Tímto podpisem
přešla moc do rukou komunistů, kteří v Československu, pod vedením
Klementa Gottwalda, nastolili totalitu, která skončila až Sametovou
revolucí v roce 1989. Komunisté od té doby nazývají 25. únor 1948
Vítězným únorem.
Filip

