
  



Začal nový školní rok 2017/2018 

Letní radovánky jsou u konce a žáci se dnes opět vydali vstříc svým 

školním povinnostem. Pondělí 4. 9. byl důležitý den zejména pro prvňáčky.   

I když víkendové počasí hodně připomínalo chladnější podzimní dny, 

pondělní ráno, tedy první školní den byl od brzkých ranních hodin zalitý 

sluncem. Před školou bylo hodně rušno. To naši budoucí nejmladší žáčci 

čekali se svými rodiči a ostatními rodinnými příslušníky na svůj velký den 

ve škole. Ve tvářích byla vidět radost, očekávání i obavy.  

Slavnostní zahájení školního roku se uskutečnilo v amfiteátru školy. Děti 

zde pozdravil a přivítal pan ředitel Jiří Voneš společně s prvním 

místostarostou MÚ Prahy 10 panem Tomášem Pekem. Za slavnostních 

fanfár přišla dětem popřát hodně studijních úspěchů také císařovna Marie 

Terezie se svým manželem Františkem Štěpánem Lotrinským. Všichni 

hosté předali dětem pamětní medaile a tím je pasovali na školáky. 

Nakonec se 79 prvňáčků vydalo do školy, kde prvně usedli do školních 

lavic. Všem přejeme úspěšný školní rok.  

 

 Rozhovory s třídními učitelkami prvních tříd 

 

1. S jakým očekáváním vstupujete do nového školního roku? 

Paní učitelka Schifflerová: „ Že to přežiji.“ smích  

Paní učitelka Postlerová: „Těšila jsem se na prvňáčky.“  

Paní učitelka Jindráková: „Do nového školního roku vstupuji ráda, 

protože malé žáčky učím  přes 35 let.“ 

 

2. Jak na vás zapůsobil nový kolektiv třídy? 

     Paní učitelka Schifflerová: „Zatím to vypadá dobře, děti jsou milé  

    šikovné a hodné.“ 



     Paní učitelka Postlerová: „Myslím si, že to bude dobré, i když kluci  

    jsou trochu živější.“ 

     Paní učitelka Jindráková: „Nový kolektiv třídy je docela fajn, děti jsou  

    moc milé a roztomilé.“ 

 

3. Koupila jste si na dnešní slavnostní den něco nového na 

sebe? 

     Paní učitelka Schifflerová: „Ano, šaty.“ 

     Paní učitelka Postlerová: „Ne, ale vzala jsem si šaty, které nosím na  

    vysvědčení.“ 

     Paní učitelka Jindráková: „Ano, samozřejmě, koupila jsem si šaty a  

    nové sako, abych se prvňáčkům líbila.“  

 

 

4. Co byste popřála prvňáčkům do nového školního roku? 

     Paní učitelka Schifflerová: „Aby jim šlo učení a aby se jim ve škole  

     líbilo.“ 

     Paní učitelka Postlerová: „Aby se jim ve škole líbilo.“ 

     Paní učitelka Jindráková: „Hodně úspěchů, samé jedničky, hodně  

     radosti, a aby se jim ve škole líbilo.“ 

 Nicole Niki 

 

  



Členové Tornáda 

Jmenuji se Olivie Lucie Adamsová, narodila jsem se 4. 7. 2004 v Praze. 
Mám jednoho staršího bratra. Hrála jsem na housle, chodila na moderní 
gymnastiku a vyzkoušela mnoho dalších věcí. Teď navštěvuji pravidelně 
dramatický kroužek. Mluvím plynně anglicky. Chodím do 7. B. Mé koníčky 
jsou například: bruslení, kreslení a lyžování. Když jsem byla menší, mé 
sny byly - mít vlasy až na Aljašku, letět na Měsíc a být prezidentkou. 
Jezdím na spoustu táborů a výletů. Do časopisu Tornádo budu kreslit 
komiks. Doufám, že vás bude bavit. 

Moje jméno je Viktorie Paprčková a 
chodím do 7. B. Narodila jsem se 24. 9. 
2004, což znamená, že mi je čerstvě 13 
let. 

Mám jednoho bratra, který zde 
navštěvuje první třídu. Ve škole mě 
nejvíce baví jazyky a matematika, což je 
celkem vražedná kombinace :D. Ve 
volném čase navštěvuji ZUŠ Olešská, ve 
které už devátým rokem studuji hudební 

obor, osmým rokem se věnuji hře na housle a od začátku školního roku 
tam také navštěvuji velký (opravdu velký :D) orchestr. Také dělám kung-
fu v pražské Taiji akademii. 

Doufám, že se vám mé články budou líbit a že je budete číst s radostí. 
Všem vám přeji dobrý start do nového školního roku. Ahoj příště. 

Viktorín 

Jmenuji se Adéla, je mi 13 let a jsem v sedmé 
třídě. Mám doma 3 psy a 1 želvu. Každý pes je 
jiné rasy. Máme border kolii, foxteriéra a 
trpasličího pinče. Chodím do taneční skupiny SC 
Nextyle druhým rokem.  Tanec, který dělám, je 
Street Dance. Kreslím jak digitálně, tak i 
normálně na papír. Jsem spíše sportovní typ než 
gaučový.  

 

 Adel 

  

 



Gutovská rada 

Ve středu 20. 9. 2017 se konala první schůzka Gutovské rady. Přivítali 

jsme nové členy, navzájem jsme se představili a zopakovali si, jaké jsou 

úlohy GR. Také jsme si připomněli činnosti z minulého roku. Pro školní rok 

2017/2018 jsme diskutovali o hře na HOGR (Herní odpoledne Gutovské 

rady), navrhovali témata na jednodenní akce a představili jsme si projekt 

‘‘MOJE STOPA‘‘. 

John 

Ve čtvrtek 21. 9. k nám přišli zástupci z Arcidiecézní charity Praha, aby 

nám povyprávěli něco o Indii, Johnovi a jeho rodině a obecně o adopci na 

dálku. Dozvěděli jsme se, že Indie vznikla 15. 8. 1947, že hlavní město je 

Nové Dilí, mluví se zde přibližně deseti různými jazyky a že nemají 

supermarkety, ale tržiště, na kterých nemají pevné ceny, protože rádi 

smlouvají. O Johnovi jsme se dozvěděli, že žije s rodinou-otec je řidič a 

matka pracuje v domácnosti. Chodí do školy a věnuje se i zájmovým 

činnostem. Žije ve vesnici Santhpur v jižní Indii. 

Viktorín 

 

Náš John navštěvuje ve školním roce 2017/2018 osmou třídu Základní 

školy ve městě Deepalaya. 

Sponzorujeme Johnovo vzdělávání už 5 let a s radostí sledujeme jeho 

školní úspěchy. Původně se chtěl stát policistou, ale nyní sní o kariéře 

učitele. I to svědčí o tom, že se mu ve škole líbí. 

Johnův tatínek se jmenuje Shayam a maminka Kavitha. Má bratra a 

sestru. Tatínek pracuje jako řidič autobusu, maminka je v domácnosti. 

Rodina je závislá na denních výdělcích. 

Celá rodina je velmi vděčná, že program „Adopce na dálku“ Johnovi 

umožňuje chodit do školy, protože rodiče by nemohli zaplatit školné. 

Všichni na nás myslí a přejí nám mnoho úspěchů. 

Niki 



Johnovo vysvědčení a dopis 



  



Výročí 

Tomáš Garrigue Masaryk  

(7.3.1850 - 14.9.1937)  

Letos si připomínáme 80. výročí od smrti prvního 

československého prezidenta označovaného jako T.G.M 

nebo také prezident osvoboditel. 

Životopis: 

Pocházel z chudé rodiny. Jeho otec (původem Slovák) byl 

kočí a matka pracovala jako kuchařka.    

Během studijního pobytu v Lipsku (1877) se seznámil se 

svou budoucí ženou, Američankou Charlottou 

Garrigueovou a poté se s ní v New Yorku oženil (1878). Po vzniku české 

univerzity v Praze byl roku 1882 jmenován profesorem filosofie. Své 

studenty vedl ke kritičnosti a vědeckosti v duchu Augusta Comta. 

Roku 1890 vstoupil s přáteli do mladočeské strany a v dalším roce byl 

zvolen poslancem Říšské rady. Hájil jak větší autonomii českých zemí, tak 

také zájmy jihoslovanských národů. 

Prezidentem byl v letech 1918-1935. Ke konci svého působení ve vládě 

trpěl vážnými nemocemi, jako například trombózou. Lidé se velice obávali 

o jeho zdravotní stav. Nemocná byla také jeho manželka. Ta se ze své 

těžké nemoci už nezotavila a 13. května 1923 zemřela.   

Celkem sedmnáctkrát byl Masaryk navržen na Nobelovu cenu míru. 

Jméno Tomáše Garrigua Masaryka nese celá řada ulic a náměstí v České 

republice i v zahraničí. Lidé si ho velice vážili a vzpomínají na něj dodnes. 

    Štika 

  



Svatý Václav 

 Kolem roku 907 se narodil knížeti Vratislavovi a kněžně Drahomíře syn 

Václav. Václava vychovávala jeho babička Ludmila. Když zemřel jeho otec, 

byl Václav příliš mladý na to, aby začal vládnout, a tak  vládla jeho matka 

Drahomíra. Václav a jeho mladší bratr Boleslav zůstali u své babičky 

Ludmily. Drahomíra s Ludmilou se začaly  o Václava hádat. A tak se 

Drahomíra na Ludmilu rozhněvala a nechala ji členy své družiny zavraždit. 

Václav začal vládnout nejpozději v roce 925. 

Konečně mělo knížetství v pořádku a mohl ho začít vylepšovat. Když ho 

porazil saský král Jindřich Ptáčník, založil chrám sv. Víta, který se stal 

hlavním kostelem knížectví. Později ho pozval na svůj hrad jeho mladší 

bratr Boleslav, který ho na tom samém místě nechal zavraždit. Podle 

legendy Václavova krev několik dní nevyschla. 

 

 

 



Nové filmy 

Ahoj! I po prázdninách je tady rubrika filmů, které jsou právě v kinech, 
věřím, že si tu každý z vás najde něco zajímavého. 

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: 1. 8. 2017 

 

 

 

 

Thor-Ragnarok 
 

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru 
bez svého mocného kladiva a je nucen pustit 
se do závodu s časem, aby se vrátil včas do 
Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého 
domova a konec asgardské civilizace - který 
se snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, 
nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít 
smrtící gladiátorskou soutěž, v níž se ocitá 
tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad 
Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi. 

 

Premiéra: 26. 10. 2017 

 



 

Esa z pralesa 

Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale 
uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však byl 
také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát 
nejlepším kung-fu mistrem na světě. To nebude 
vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností 
a nemotorností, ale také obrovským odhodláním. 
Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako 
Esa z pralesa, která se snaží udržovat v džungli 
pořádek a spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala 
jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby 
ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše miluje 
chaos. Se svou armádou hloupých paviánů chce 
jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa 
se neohroženě vydávají do boje… 

Premiéra: 5. 10. 2017 

 

Velká oříšková loupež 

Po událostech prvního filmu musí veverčák 
Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi 
Oakton City zbourat jejich domov kvůli 
plánované výstavbě pochybného zábavního 
parku.  

 

 

Premiéra: 24. 8. 2017 

 

 

 

 

 

Niki 



Nové knihy 

Fantastická zvířata a kde je najít 

Příběh Fantastická zvířata a kde je najít začíná 
v roce 1926, kdy se Mlok Scamander – kterého 
hraje držitel Oscara Eddie Redmayne – vrací z 
cesty po světě, během níž našel a 
zdokumentoval pestrou škálu kouzelných tvorů. 
Nakrátko se zastaví v New Yorku a zase by z 
něj bez nehody odjel… nebýt nečara Jacoba, 
ztraceného magického kufříku a útěku několika 
Mlokových fantastických stvoření, která by 
mohla způsobit světu nečarů i čarodějů 
pořádné problémy. 

 

 

 

 

Velká knihovna  

Alexandrijská knihovna – největší a nejslavnější 
knihovna starověku – uchovávala tisíce 
vzácných knih a dokumentů. Pak ale přišel ničivý 
požár, který vše pohltil. Co by se však stalo, 
kdyby k jejímu zničení nedošlo? Jess Brightwell 
je pašerák knih. I když je mu teprve šestnáct, už 
velice dobře chápe, že černý obchod s knihami 
vynáší. Ve Velké knihovně v Alexandrii je totiž 
uloženo veškeré vědění světa a vlastnit knihy je 
přísně zakázáno. Proto se najdou mnozí, kteří 
jsou za ně ochotni nemálo zaplatit. Když Jess 
dostane možnost studovat ve Velké knihovně a 
stát se jedním z mála, kteří tam mohou pracovat, 
neváhá. Je přeci skvělé dostat se k zákulisním 
informacím tolik důležitým pro jejich rodinný 
obchod! Brzy se však ukazuje, že knihovna je 
mnohem temnější a zlověstnější místo, než si 

vůbec dokázal představit.  



Winston 

Winston už se sice vrátil z těla 
dvanáctileté Kiry do svého vlastního těla 
šlechtěného britského kocoura, to ale 
rozhodně neznamená, že jeho život bude 
už navždycky nudný! Právě naopak, 
zahraje si ve školním divadelním 
představení, sblíží se se svou milovanou 
Odetou, spolu s ní vystopuje 
nebezpečného zločince, a nakonec si 
získá srdce i Kiřiny nekompromisní ruské 
babičky, která kočičí chlupy na pohovce 
prostě nesnese! 

 

 

 

 

Dona Carla nikdo nezastaví 

Carlovi rodiče se rozešli a jeho tatínek se 
vrátil zpátky do své italské vlasti. Slíbil sice 
synovi, že ho bude často navštěvovat, ale 
za půl roku nepřijel ani jedinkrát. Carlovi 
se stýská a také má na tátu pořádný vztek 
– a tak se nakonec rozhodne, že se za ním 
vydá sám. Ale jak se dostane jedenáctiletý 
kluk úplně sám z Německa až do 
sicilského Palerma? Díky odhodlání, 
pevné vůli a pomocí chápavých lidí, které 
při svém putování potká, se to Carlovi 
nakonec doopravdy podaří. 

 

 

 

Niki 

  



Malá násobilka 

Milí čtenáři našeho časopisu, již po několikáté se setkávám s tím, že naši 
žáci mají jisté problémy s pamatováním malé násobilky. To jim potom na 
druhém stupni  dělá velké potíže. Proto jsem se rozhodl nabídnout způsob, 
jak si snadno určit součin dvou čísel. Tento způsob, přestože  je starý, 
používali ho údajně Římané, je celkem jednoduchý a možná někomu 
pomůže. 

Bohužel ne všechno se dá spočítat pomocí této metody. Něco si musíte 
pamatovat, čili naučit se to zpaměti. Konkrétně musíte se naučit malou 
násobilku do pěti. Nyní, když budete chtít spočítat součin dvou čísel větší 
než pět, použijeme následující metodu: 

Pro názornost převeďme tuto metodu na konkrétním příkladu. Dejme 
tomu, že chceme spočítat 7.9, každý činitel budeme spojovat s jednou 
naší rukou. Tedy například 7 bude spojená s levou rukou a 9 s pravou 
rukou. 

Postup: Na levé ruce zvedáme tolik prstů, o kolik překročí příslušná 
hodnota 5, tzn. na levé ruce zvedáme dva prsty. 

Podobně postupujeme s pravou rukou, podle toho, co jsme si říkali, 
protože 9 je o 4 větší než 
5, zvedáme 4 prsty na 
pravé ruce. 

Nyní každý zvednutý prst 
znamená jednu desítku, a 
protože celkem na obou 
rukou máme zvednutých 
6 prstů, je to 60. K tomuto 
číslu přidáme součin 
nezvednutých prstů na levé a pravé ruce, tedy na levé ruce máme 3 
nezvednuté prsty, na pravé ruce je pouze 1. Proto vynásobíme 3.1 = 3 a 
spočítáme že: 

7.9 = 60 + 3= 63 

Jak víme 63 je správný výsledek. 

Přeji vám úspěšný školní rok a doufám, že alespoň někomu tato metoda 
usnadní vaše učení. 

José Nájares 



MČR  v plážovém volejbale 2017 

Od 1. - 3. září 2017 se konal volejbalový turnaj u nás na Gutovce. Na 

turnaji bylo několik favoritů.  

Šestnáct mužských i ženských párů bylo 

rozděleno do čtyř skupin po čtyřech týmech, 

kde se odehrály zápasy každý s každým. Do 

další části turnaje šly tři nejlepší páry z 

každé skupiny. 

Mužský turnaj skončil obrovským 

překvapením, jelikož vítězná dvojice 

Mysliveček / Pihera šla do turnaje až jako 

číslo 8! 

Celkové pořadí mužů skončilo: 

1. Martin Pihera / Marcel Mysliveček 

2. David Schweiner / Ondřej Perušič 

3. Václav Berčík / Jan Dumek 

V ženské kategorii se střetly ve finále, tak jak bylo očekáváno ve všech 

sdělovacích prostředcích, dvě v současnosti nejlepší české dvojice. 

Úspěšnější nakonec byl pár Kvapilová / Kolocová. 

Celkové pořadí žen skončilo: 

1. Michaela Kvapilová / Kristýna Kolocová 

2. Barbora Hermanová / Markéta Sluková 

3. Martina Bonnerová / Šárka Nakládalová 

Turnaj skončil tedy velmi dobře a já blahopřeji dvojicím Martin Pihera / 

Marcel Mysliveček a Michaela Kvapilová / Kristýna Kolocová. 

Štroby 

  



Vtipy 

  

Zkuste se začíst do mých vybraných vtipů, pořádně se zasmějte a budete 
mít dobrou náladu. Víte, že během smíchu se mozku dostává až 5 x více 
kyslíku než při obvyklém dýchání? Tak čtěte vtipy a o hodinách vám to 
pak bude víc myslet! 
 

Malá Zuzanka pláče mamince, že jí bolí bříško. „To proto, že je prázdné, 
kdybys v něm něco měla, nebolelo by tě.“ odpoví maminka. Když večer 
přijde tatínek z práce, vzteká se, že ho celý den už bolí hlava. Přijde k 
němu Zuzanka a povídá mu: „To proto, že je prázdná, kdybys tam něco 
měl, nebolela by tě.“  

Přijde umazaný kluk k mamince a houká: „Huuuhuuu, kdo jsem?“ 
Maminka přistoupí na jeho hru a říká: „Nevím, pověz, kdo jsi?“ „Tak vida, 
učitelka měla pravdu, že jsem tak špinavý, že by mě ani vlastní máma 
nepoznala!“  

"Tak děti, povídá paní učitelka, "buďte pěkně zticha a zpívejte." … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonda 

  



 


