
  



Úvodník 

Milý čtenáři Tornáda, 

Už je to tady, máme konec školního roku a s ním i poslední číslo našeho 

školního časopisu Tornádo. Ne, nebojte se, není poslední. To jen pro tento 

školní rok.  Co se tedy v tomto závěrečném čísle dočtete? Tak například 

o tom, jak jsme uspěli na sportovních soutěžích. Pan zástupce nám odpoví  

na pár otázek ohledně tohoto školního roku. Dočtete se o tom, jak naši 

žáci dopadli u přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy, a taky o 

tom, jak se na nové školy těší. Nejen žáci, kteří naši školu opouštějí, ale i 

ostatní se na něco těší. Samozřejmě na prázdniny!!!!! Na co nejvíc? To se 

dočtete v našem článku. Nebude chybět ani komiks a článek o nových 

filmech. Předpokládám, že i vy se na prázdniny těšíte. Doufám, že si 

prázdniny užijete, že bude krásné počasí a že v září přijdete do školy 

odpočinutí a plní nové energie. Protože Tornádo nekončí, v září tu 

budeme zase v plné parádě. Ahoj!  
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Zhodnocení školního roku 2016/2017 

 

Na otázky Tornáda odpověděl pan zástupce 

Chocenský. 

1. Dobrý den. Jak byste ohodnotil tento školní 
rok? 
Zhodnotit stručně školní rok je obtížné, ale 

pokusím se o to. Já osobně ho hodnotím jako 

úspěšný, protože se nám podařilo uskutečnit, co 

jsme si naplánovali. I když jsme všichni museli řešit i složité situace, 

doufám, že ho podobně bude hodnotit i většina žáků a učitelů. 

2. Které akce byly nejúspěšnější? 
Tak těch je opravdu hodně a nemohu tady vyjmenovat všechny, to by 

muselo vyjít zvláštní číslo Tornáda. Myslím, že se podařil Den otevřených 

dveří s jarmarkem. Velmi se mi líbila obě herní odpoledne, které pořádala 

Gutovská rada. Pěkný byl také Den trikolóry. Zorganizovali jsme mnoho 

besed a exkurzí, které doufám byly zábavné i poučné současně. O téměř 

všech jste v Tornádu psali. 

3. Je nějaká akce, se kterou nejste spokojen? 
Nemyslím si, že bych s nějakou akcí nebyl spokojen. Samozřejmě se vždy 

zamýšlíme nad tím, co bychom mohli příště udělat lépe tak, aby akce 

bavily žáky i učitele. 

4. Jak byste ohodnotil chování a prospěch žáků? 
Hodnotit celkově prospěch žáků je obtížné. Každý si musí zhodnotit sám, 

jak je se svými výsledky spokojený. Pokud se mám vyjádřit k chování, tak 

je to podobné. Každý sám ví, jestli bylo vždy vše v pořádku, nebo jestli 

může něco vylepšit. Definitivní výsledky budeme znát až po pedagogické 

radě, ale pokud vím, tak nikdo nebude opakovat ročník a skoro všichni 

dostanou jedničku z chování. Takže já bych hodnotil prospěch i chování 

hodně dobře. 

5. Jak dopadly přijímací zkoušky do matematických tříd? 
Pro ty, kteří uspěli, dopadly dobře. Do matematické skupiny jsme přijali 21 

žáků, z toho 7 z jiných škol. 

6. A nakonec, co byste vzkázal žákům naší školy? 
Všem bych chtěl popřát krásné prázdniny, které prožijí podle vlastních 

představ, odpočinou si a načerpají energii na příští školní rok.  

Děkuji za odpovědi.  Niky 



Rozloučení deváťáků v řadách 

školního časopisu Tornádo  

Naši milovaní čtenáři, neříká se nám to lehce, ale 
je čas, abychom se rozloučily. 

Těch pár krásných okamžiků, které jsme strávily 
na této škole, bylo opravdu k nezaplacení. 
Všechny ty roky jsme si tady moc užily a myslíme, 
že jsme se toho i spoustu naučily. Věříme, že 
veškeré vědomosti, které jsme tu posbírali, jak ty 
chtěné, tak i ty nechtěné, (třeba stínování -.-) 
dobře uplatníme na středních školách. Většina 
učitelů je tu úžasná a moc nám budou chybět. 
Bude nám chybět i většina našich spolužáků, byla 
to skvělá léta a zažili jsme toho spolu opravdu hodně.  

Samozřejmě nám bude chybět i práce v Tornádu. Ačkoliv jsme kolikrát 
nestíhaly dodat články a byly s tím občas problémy, nakonec převažují ty 
zážitky, co jsme si díky Tornádu odnesly. Ať už vtipné poznámky při 
společných schůzkách nebo fantastický zážitek při výletu na soutěž 
školních časopisů. Myslíme, že k takovým věcem bychom se normálně 
nedostaly.  

Chtěly bychom tímto poděkovat milým a skvělým 
učitelkám i učitelům za to, že nad námi nezlomili 
hůl, protože kolikrát to bylo o nervy. Taky bychom 
chtěly poděkovat našim redaktorům za skvělou 
práci a hlavně paní učitelce Zíkové za to, že nám 
se vším pomáhala a odvedla nejvíce práce 
s korekcí. Děkujeme i všem žákům školy, kteří 
s námi spolupracovali a umožnili nám s nimi udělat 
rozhovory. 

Takže vám děkujeme za tato skvělá  léta, která 
jsme s vámi mohly strávit, byl to nářez =D. Jediné, 

co bychom možná trochu vytkly, je, že ani v 9. třídě nemůžeme ve stavu 
nouze používat zásuvky. 

Nakonec bychom chtěli vzkázat něco mladším studentům: "Učte se! Učte 
se! Je to potřeba!". 

Lucka, te 



Zkoušky na gymnázium - 5. a 7. 

tříd 

 

Milí žáci, chtěla bych vás informovat o výsledcích letošních zkoušek na 

gymnázia. Mám tu pro vás 

rozhovory s přijatými dětmi. 

Například srovnání základní školy a 

gymnázia a mnoho dalších 

informací. 

Letos se hlásilo okolo 90 dětí. 

Přijatých řádně i  na odvolání byla 

zhruba  polovina. Větší zastoupení v 

úspěšnosti měly děti na prvním 

stupni, čili žáci z pátých tříd. 

 

Obtížnost byla prý podle odpovědí 

středně těžká. Ovšem někteří jedinci 

se přikláněli spíše k obtížnosti těžší.  

Většina dětí se hlásila na 

gymnázium z vlastního rozhodnutí. 

Což myslím, že je správné, jelikož 

když člověk dělá něco s chutí, má to 

i dopad na celkový výsledek. :-)  



Otázky: 

Na co se nejvíce těšíte? 

 Nebudeme se muset přezouvat, což ušetří spoustu času stráveného 

u skříněk. 

 Poznám nové kamarády a vyučující.  

 Na školní jídelnu. Prý je zde větší výběr, a mají tu dokonce i zákusky. 

Mňam!!! :-) 

 Na hezké holky/kluky.  

Proč jste se hlásili na gymnázium? 

 Abych nemusela jít z devítky na jistotu.  

 Je to pro mě tak trochu zkouška. 

 Rodiče chtěli, abych to vyzkoušel. 

Kam jste se dostali? 

 Pražačka 

 Vítězná pláň 

 Omská 

 Hostivař 

 Voděradská 

 Z pátých ročníků bylo přijato na víceletá gymnázia 18 a ze sedmých 

tříd šest žáků. Z devátých tříd nás opouští 63 žáků – všichni byli 

přijati na vybrané školy. 

Děkuji, že jste článek dočetli až sem, a mně už nezbývá nic jiného, než 

popřát všem přijatým KRÁSNÝ ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. 

Štika 

  



Co se líbilo v letošním roce dětem 

ve škole nejvíce? 

 

Na začátku června jsme s Barčou dostali od paní učitelky za úkol, 

abychom prošli třídy na prvním 

stupni a zeptali se dětí, jaká akce, 

která se konala v tomto školním 

roce, se jim nejvíce líbila. Nejvíce 

jsme se ptali dětí z prvních tříd. 

Získali jsme spoustu různých 

odpovědí, z nich vybíráme ty 

nejzajímavější: 

 

Ze školních akcí se nejvíce líbil „Barevný den“, potom „Výstava ptáků“ a 

„Srdíčkový den“. 

Nejoblíbenější školní kroužky jsou: „Aťas“, „Malý přírodovědec“ a 

„Švadlenka“. 

A předměty, které děti vyhodnotily jako nejlepší, jsou: „tělocvik“, 

„matematika“ a „hudební výchova“. 

Poslední otázka, na kterou jsme se ptali, byl nejoblíbenější učitel/učitelka 

nebo paní vychovatelka. 

A jak to dopadlo? 

1. p. Schifflerová a p. zástupkyně 

Zajdlová 

2. p. ředitel Voneš, p. Kasalová, 

Zvěřinová, Gruberová 

3. p. Sýkora, Pouzarová,  

Hrubcová.   

Všem, kteří nám na otázky odpověděli, i když se někdy trošku styděli, moc 

děkujeme, bez nich by tato anketa nemohla vzniknout. 

Přejeme Vám hezké prázdniny, uvidíme se příští školní rok 😊 

 Tonda a Barča, IV.C. 



Školní aktivity v období 2016/17 

Tentokrát jsem si pro vás připravil krátké shrnutí všech sportovních 

událostí v roce 2016/17.  

Podle mého názoru byl tento rok méně 

úspěšný a je to možná i kvůli menší 

účasti naší školy ve sportovních 

soutěžích. 

Rozhovor s panem učitelem 

Kaplanem: 

Štroby: Pane učiteli, jak byste 

zhodnotil účast ve školních turnajích, 

případně, šlo by něco zlepšit? 

 

Pan učitel: Kvůli menší účasti byla 

i menší šance na úspěch, což 

znamená, že v každém sportu jsme 

se nějak umístili. Někdy lépe, někdy 

ovšem i hůře. Jediné, co by se dalo 

zlepšit, je, přihlašovat se na více 

školních turnajů v nadcházejících 

rocích. 

Děkuji panu učiteli za vyjádření. 

Rád bych pogratuloval všem, kteří 

se umístili na vyšších příčkách, ať 

už je to badminton, nebo třeba i 

fotbal apod. Přeji hodně štěstí a 

užijte si prázdniny. 

Moudro na závěr: „Důležité je se 

zúčastnit, výhra je už jenom a pouze 

drobný bonus.“ 

Štroby 

  



Atletický trojboj 

30. května se uskutečnil atletický trojboj. Konal se na atletickém stadionu 

Kotlářka. Bylo strašné horko, takže jsme byli zpocení. Jeli jsme metrem, 

autobusem a zbytek cesty jsme šli pěšky. 

Bylo nás osm. 

Disciplíny: 

Sprint (50m) 

Skok do dálky (měřeno od místa odrazu) 

Hod (kriketovým míčkem) 

 

Soutěžící: 

 

Holky mladší: 
Eliška Dobešová 
Šárka Heřmanová  
 

Holky starší: 
Isabel Domasová 
Andrea Dlouhá 
 

Kluci mladší: 
Štěpán Maléř 
Mates Koudský 
 

Kluci starší: 
Roman Kubelka 
David Stráňava 
 

 

Vyhráli jsme 3. místo 

 

 

 

 

 

 

 

 David a Roman 



Vybíjená 

1. června se uskutečnilo „krajské kolo holčičí vybíjené“. Bylo jich dvanáct 

(dvě střídaly). 

Bojovaly statečně a umístily se na krásném osmém místě z dvanácti. 

2. června se uskutečnilo „krajské kolo klučičí vybíjené“. Bylo jich dvanáct 

(dva střídali). 

Bojovali vražedně a umístili se na pěkném desátém místě z třinácti. Ale 

občas bili do země   

Soutěžící: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský galavečer 

31. dubna (v pondělí) se uskutečnil Dětský galavečer. V divadle Ypsilon 

vystupovali nejlepší recitátoři a zpěváci ze základních škol na Praze 10. 

Jednotliví vystupující předvedli své dovednosti. Byly se podívat paní 

učitelky – Schifflerová, Jandásková a Horová, přišel dokonce i pan 

ředitel. Všichni říkali, že se jim to velice líbilo. 

Účastníci naší školy: 

 

 

 

 

David, Roman a Sebík (4. C) 

HOLKY: KLUCI: 

Andrea Dlouhá  
Kateřina Měchurová 
Linda Nedvědová 
Viktorie Ghandi 
Isabel Domasová 
Štěpánka Machová 
Veronika Čejková 
Linda Nedvědová 
Karin Skopcová  
Karolína Šindelářová 
Kristýna Moravcová 
Magdaléna Mošnová 

Kryštof Adamiec 
Patrik Sluka 
Roman Kubelka 
Štěpán Šmíd 
Jan Seeman  
Matěj Hanák 
Daniel Plecháček 
Matěj Záworka 
Maxim Brezovar 
Jakub Jakl 
David Lukáš 
Filip Tomášek 
 

Dora Šrámková 
Viktorie Paprčková 
Sebastien Lepier 
Miachela Šálková 
Veronika 
Rozehnalová 



Prázdniny – anketa 

 

Jak už asi většina vás zjistila, tak brzy začínají prázdniny. Tentokrát jsem 

byla pověřena napsat článek o tom, kam děti jedou.  

 

Ptala jsem se všech věkových kategorii žáků (tedy od první třídy až po 

devátou). Celkově jsem se zeptala 190 dětí na jednoduchou otázku: „Kam 

jedete o prázdninách?“. Mezi nejoblíbenější zahraniční země se na prvním 

místě usadilo Chorvatsko (nečekaně), na druhé místo Itálie a na třetí 

Řecko. 
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Máchův Máj podle 8. A 

Žáci třídy 8. A byli postupně přezkoušeni z recitace úvodní části 

Máchova Máje. Tu a tam se jim povedlo přeřeknutí (někdy na 

poslední chvíli opravené), zaseknutí, nebo rovnou pozměnění 

významu. Kdyby se všechny tyto zádrhely daly dohromady, 

vypadala by známá báseň asi takto: 

 

Karel Jaromír Erben: Máj 

(- K tomu poznámka ze třídy: „Už teď máš pětku!“) 

Byl pozdní večer – první máj. 

První máj byl hlásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas 

tam, kde borový zaháněl v háj. 

O lásce šeptal tichý mech, 

rozkvetlý strom lhal lásky žel, 

svou lásku… ten… skřivan! růži pěl, 

Růženu zjevil vonný dech. 

Jezero ploché v křovinách stinných 

zvučelo temně tajemný bol, 

břeh je objímal „tol a tol“ (- někdy také varianta: „bol a bol“) 

a slunce jasné jiných světů 

bloudilo „blynkytnými“ pásy 

plující tam co slzy lásky. 

 

Z výstupů 8. A  sestavila pí uč. Drážná 

  



Nové filmy 

Letíme! 

Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, 

který žije jako čáp, a se svými svéráznými 

kamarády sovou Olgou a papouškem Kikim 

se vydává na let do Afriky. Richard je vrabec. 

A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý 

ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího 

bráchu, čapí mámu, čapího tátu a je 

samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil 

jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní 

rodina vyráží na zimu do teplých krajů a 

Richarda musí nechat doma... 

Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard 

nemá svoje křídla pro nic za nic a vyráží do 

dálné Afriky na vlastní pěst! 

Premiéra: 20.7. 

 

Baby driver 

 

Talentovaný mladý řidič, který zajišťuje 

zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím 

nejlepším z oboru i díky hudbě, kterou si během 

ní pouští. Když se Baby setká s dívkou svých 

snů, vnímá to jako příležitost opustit život 

zločince a začít znovu. Poté, co je ale 

mafiánským bossem přinucen zúčastnit se 

další akce, která je předem odsouzena k 

neúspěchu, ocitá se v ohrožení jeho život, 

láska i svoboda. 

 

Premiéra: 27.7. 

 

 



Emoji ve filmu 

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do 

tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci 

pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná 

metropole, ve které žijí vaši 

oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou 

do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz, 

až na smajlíka jménem Gene, který má výraz 

vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak 

se Gene rozhodne stát „normálním.“ 

Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně 

proslulá hackerka Jailbreak. Společně se 

vydají na cestu skrz aplikace, které jsou každá 

vlastním, zábavným světem, aby našli Kód, 

který může Gena opravit. Celému mobilu však 

začne hrozit veliké nebezpeční a jen tahle tahle trojice může svět smajlíků 

zachránit, než bude nadobro vymazán. 

Premiéra: 10.8. 

 

Všechno, úplně všechno 

 

Madeline je sedmnáct a hodně čte. Nic jiného 

totiž dělat nemůže. Její imunita nedokáže 

bojovat s venkovním světem, a proto je stále 

zavřená doma ve svém sterilním pokoji. 

Společnost jí dělá jen matka a ošetřovatelka. 

Všechno se ale změní v okamžiku, kdy se do 

sousedního domu nastěhuje nová rodina a s ní 

i kluk Olly. Jelikož se nemůže se záhadným 

sousedem setkat, začnou si psát emaily. 

Madeline si tak během krátkého času 

uvědomí, že její život není skutečný, a proto 

nabere odvahu všechno risknout… 

Premiéra: 29.6. 

 

Niki 



  



 


