Úvodník
Milí žáci, vážení učitelé,
Je tady konec měsíce a s ním i nové číslo našeho časopisu Tornádo.
Podzimní prázdniny už jsou za námi a spolu s nimi se stalo pár zajímavých
událostí, o kterých najdete více informací v tomto čísle. Můžete se těšit na
článek o Indii, úžasný koncert v Rudolfinu a připomeneme si Den vzniku
samostatného Československa. V říjnu se také konal sběr papíru,
sportovní soutěže a týden knihoven. A hlavně si všimněte prosby o pomoc
zvířecím útulkům. Čekají nás dvě soutěže - naší školní knihovny a o
Johnovi.
Niki
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Noví členové Tornáda
Jmenuji se Zuzana Strnadová. Je mi 10 let. Mám
mladšího 9 letého bratra Marka. Chovám kočku
Grejdinku a koťátko Alžbětku. Mezi moje koníčky
patří tanec a kreslení. Mojí nejoblíbenější
hodinou ve škole jsou pracovní činnosti. Ve
volném čase hraji mobilní hry. Hodně ráda cestuji
s rodinou. Mám ráda pláž a moře.
Zuzka
Jmenuji se Hana Heřmanová. Je mi 12 let a chodím do 6.A. Bydlím
v Dolních Počernicích. Moje přezdívky jsou Netopýr a Kočka (obě jsou
z tábora). Mám jednoho staršího bratra. Chodila jsem na tancování do
skupiny AT Domino. Teď se věnuji golfu a cvičím jógu. Mám doma kočku
Daisy, fenku Doris a morče Čertici. Těším se, že budu psát pro náš
časopis Tornádo.
Hanka
Jmenuji se Natálie Steblová a narodila jsem se
20. 9. 2006. Mám mladší sestru, které je 5 let.
Můj nejoblíbenější předmět je asi tělocvik. Ráda
čtu a sportuji. Mám ráda zvířata, doma mám
modrou bojovnici Karla, jsou mu 2 roky. Když
zrovna nečtu, tak se ráda dívám na filmy. Moje
nejoblíbenější herečka je Emma Watson a
herec Johny Deep. Má oblíbená filmová série
jsou Piráti z Karibiku. Také mám ráda kočičku
Pusheen. S oblibou cestuji, hlavně někam
k moři. Zatím jsem byla v Bulharsku a Turecku. Ráda se potápím a
sbírám mušle. Chodím do pěveckého sboru. Hrála jsem na flétnu a na
kytaru. Učím se anglicky a trochu rusky. Moc se těším, že se vám budou
moje články líbit .
Natka

Ahoj, jmenuji se Karolína Šindelářová. Narodila jsem se 3. 11. 2005 v
Praze. Bude mi 12 let. Moc ráda kreslím a hraju na kytaru. Také dělám
bojový sport taekwon-do (pro ty z vás, kdo neví, co to je: taekwon-do je
korejské bojové umění, založil ho generál Choi-Hong-Hi). Ráda zpívám,
ale ne na veřejnosti. Mám doma malou fenku Bukki, rasy west highland
white teriér, a mnoho rybiček, jsou to paví očka. Jsme velká rodina, kterou
mám moc ráda. Ted´ něco o škole: chodím do 6. A a můj nejoblíbenější
předmět je asi přírodopis s p. učitelkou Krejčí. Mám ráda přírodu a zvířata,
proto mě asi přírodopis tak baví. Docela ráda čtu ani hudbu
nevynechávám, momentálně poslouchám pop, trochu i rock. Moje
neoblíbenější zvíře je tygr, možná i vlk a zvíře, které nemám ráda, je opice.
Ale tím nechci naštvat milovníky opic. Tak tohle jsem já, ahoj.

Shira

Moje stopa
Již třetím rokem se koná soutěž Moje stopa, ve které se přihlašují různé
projekty pro vylepšení prostorů Prahy 10. Do soutěže se letos mohly
přihlásit i školy, a tak jsem toho využila a přihlásila jsem se s projektem
Zátiší ZŠ Gutova, ve kterém se jedná o to, aby se daly lavičky do
vymezeného prostoru vedle schodů, které vedou do vestibulu školy,
protože ve vestibulu je sice prostor na sezení, ale je ho málo a většinu
času je obsazený a není na čerstvém vzduchu. Momentálně se projekt
analyzuje, jestli je vůbec realizovatelný, doufám, že vše dobře dopadne a
projekt uznají jako proveditelný a vše proběhne bez problému.
Jestli tedy uznají, že se projekt může stát možným, tak poputuje do
hlasování a přála bych si, kdyby nás podpořilo hodně lidí, a tak bychom
dostali peníze a zátiší vybudovali.
Barbora Linhartová

Pomůžeme zvířecím útulkům
Nevybíráme žádné peníze, ale
…
můžeš věnovat dárek
V prosinci
se naše
zúčastní předvánoční

PESOS
prospěch
útulků.

škola
sbírky
(PES – SOS) ve
zvířecích obyvatelů

POMŮŽEŠ?

Co můžeš přinést:

 Nepotřebné vybavení po tvém zvířecím miláčkovi –
např. hračky (ne plyšové- hned se roztrhají)), pelíšky,
přenosky, misky, stelivo, čisticí prostředky. Útulky
nechtějí deky (mokré studí).
 Krmivo (pro psy a kočky), pamlsky, konzervy,
kapsičky, těstoviny a rýže (jakékoli).
Sbírka je určena pro útulky: VOŘÍŠKOV, Domov Fauny, For Dogz, Kočičí útulek
Říčany, Útulek Modřany, Pesoklub Dobříš.

Sbírka proběhne ve školách v Praze 10 na přelomu listopadu a prosince
2017. Na naší škole Gutova ve středu 22. listopadu 2017. Přinášet dárky
můžeš už v pondělí 20. a v úterý 21. 11. Místo sbírky ještě upřesníme.
Leták ke sbírce je vyvěšen na vstupních dveřích
Děkujeme všem, kdo sbírku podpoří.
Jiří Voneš

Přírodní krásy Indie
Indie je obrovská země s různými přírodními podmínkami. Jednotlivé
oblasti se od sebe velice liší. Tvar Indie připomíná trojúhelník, jehož špička
směřuje do Indického oceánu. Spolu s Bangladéšem a Pákistánem tvoří
indický subkontinent. Podél severní odvěsny trojúhelníka se rozprostírají
překrásné zasněžené vrcholy Himalájí, jednoho z největších pohoří na
celém světě. Na jih od Himalájí najdeme širokou Indogažskou nížinu. Na
západě je poušť Thár. Na jihu se rozkládá velká náhorní plošina Dákkhin,
která zabírá téměř celou střední a jižní Indii. Je tu dostatek zemědělské
půdy, pastvin i ložisek nerostného bohatství. Tato plošina je z obou stran
sevřena horami a kopci Západního a Východního Ghátu. Indie je proslulá
tím, že v ní žije tygr bengalský. Nyní na území Indie žije přibližně 3500
kusů, což jsou více než čtyři pětiny
světové populace. Na řece Manás
jižně od malého státu Bhútán
dokonce najdeme i chráněné
území tygrů. Zaujímá plochu více
než 2800 metrů čtverečních.
Kromě tohoto chráněného území
se v Indii nachází například
Národní park Kaziranga, ve
kterém
se
vyskytuje
řada
ohrožených živočichů, jako je
nosorožec indický nebo slon
indický. Byl dokonce zařazen ke
světovému dědictví UNESCO.
Z Indie pochází také vysoce
ceněný černý čaj Darjeeling,
pocházející z oblasti Dárdžíling ve
východní Indii.

Soutěž o Johnovi
Připravili jsme si pro vás soutěž, ve které si ověříme, jak pozorně čtete
články o Johnovi a o Indii. Všechny potřebné informace najdete v minulém
čísle.
Své odpovědi na PODEPSANÝ papírek s napsanou TŘÍDOU vhazujte do
urny vedle ředitelny. Soutěž bude vyhlášena 31.10.
Soutěž je pro žáky celé školy. Otázky jsou následující:
V jakém roce vznikla Indie?
Jak se jmenuje hlavní město Indie?
Jaký je Johnův nejoblíbenější školní předmět?

Viktorín

Adaptační kurz
18. - 22. září se uskutečnil
adaptační
kurz
v
Orlických
horách.
Zúčastnily se třídy 6. A a
6. B, paní učitelky
Houšková
a
Krejčí,
nemohl
chybět
pan
zástupce
Chocenský.
Hned
první
den
pochodovaly obě třídy 10
km. Ve středu jsme jeli
autobusem do Adršpašsko-teplických skal a moc jsme si to tam užili. Dva
večery jsme se dívali na filmy - na Fantastická zvířata a Anděl páně 2. Ve
čtvrtek jsme měli přednášku o Finsku a poté jsme zpívali různé trampské
písničky s kytaristkou Karolínou a bongistkou Hankou a všichni jsme si to
moc užili.

Shira a Hanka

Koncert v Rudolfinu
Začátkem října objednala paní učitelka Anna Pašková pro žáky 8. ročníků
úžasný koncert v Rudolfinu, Čtyři kroky …Dvořákovo Te Deum a Biblické
písně. A tak jsme v deset hodin usedli do Dvořákovy síně a nechali se
unášet nádhernou hudbou v podání České studentské filharmonie, kterou
dirigoval Marko Ivanovič v doprovodu Pěveckého sboru Pražské
konzervatoře. Tento komentovaný koncert byl přímo určen žákům
druhého stupně a středoškolákům.
Málo se ví, že Antonín Dvořák svoje slavnostní Te Deum napsal pro
Američany, kteří na podzim 1892 slavili 400. výročí objevení Ameriky;
v New Yorku skladbu při premiéře zpívalo na 250 zpěváků. Biblické písně
jsou stejně jako Te Deum myšleny jako oslava Boha.
Děkujeme paní učitelce Paškové za opravdu mimořádně povedený
koncert, ze kterého jsem si odnesla (pokud mohu mluvit za sebe) hluboký
zážitek.

Nicole Niki

Sběr – říjen
Ve dnech 3.10 – 6.10 se konal sběr papíru. Naší škole se podařilo nasbírat
3202 kg.
První stupeň
Na krásném 3. místě se ocitla třída 5.C.
A ještě krásnějším 2. místě třída 5. B.
A na vůbec nejkrásnějším 1. místě třída 3. C

Druhý stupeň
Z druhého stupně se na 3. místo dostala třída 6. B.
Na krásné 2. místo třída 8.A.
A na nejvyšším místě je třída 7.C.
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za přinesené kilogramy.
Víc nám k tomu řekla paní učitelka Mašková.
Byl kontejner plný?: Byl objednaný jeden kontejner, ale ten se nenaplnil.
Ale vybralo se 3032 kg.
Komu byste chtěla poděkovat?: Klukům z druhého stupně. Obvykle
vstávají v 6:45, aby byli včas před školou. Jsou to: Lukáš Hromádka, David
Cipra, Jakub König, Oldřich Krupauer a Evžen Havril.
Na co půjde výtěžek za sběr?: Půjde na odměny pro žáky po celý školní
rok. A další sběr bude v prosinci.
Šli jsme také za žáky z vítězných tříd.
Výherce z prvního stupně
Kolik jsi přinesla sběru?: Přinesla jsem 123 kg.
Jak jsi s tím spokojená?: Jsem s tím hodně spokojená. (Kája) 3.C
Výherce z druhého stupně
Kolik jsi přinesl sběru? – Tak 150/160 kg.
Jsi s tím spokojený? – Jo. (Vašek) 7.C.
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Natka, Zuzka

Školní družina
Dne 29. 9. 2017, proběhl ve
školní
družině
projekt
„POZNEJ
SVÉHO
KAMARÁDA“.
Děti
v maskách
se
seznamovaly s kamarády a
spolužáky
formou
představení.
Každé oddělení si připravilo
krátký program.
Zpívalo se, recitovaly se
básničky, hádaly se hádanky,
hrála se etuda o zvířátkách a luštil se kvíz pro klauna.
Nakonec si děti zatancovaly hadí tanec.
Moc si to užily…

Klára, Míša

Sportovní události
V říjnu se naše škola zúčastnila hned několika soutěží. Dívky z šestých až
sedmých tříd hrály přehazovanou. Chlapci z prvního stupně hráli
minifotbal. Kluci z deváté třídy nás reprezentovali ve fotbalu a ve stolním
tenisu jsme měli také tým. (2 žáci osmých tříd, jeden deváté třídy).
Holky 6. – 7. ročník přehazovaná
Přehazovaná se bohužel nepovedla a holky vypadly ve skupině, to
znamená, že se neprobojovaly na přední příčky.
1. stupeň minifotbal
Naše prvostupňové děti se v minifotbale umístili na krásném 2.
místě – blahopřejeme!
Fotbal 9. třída
I přes velikou snahu se naši nejstarší umístili na pátém až osmém
místě. Snad to příště bude lepší!
Stolní tenis
Tři reprezentanti naší školy se rozhodli zabojovat ve stolním tenise
a i přes veliké zkušenosti, které naši hráči mají, skončili ve skupině,
a to tedy znamená, že se neprobojovali a nezvládli své protivníky.
Na příští měsíc bych vás rád informoval o jedné sportovní akci, které se
zúčastníme. Bude to florbal, kam půjdeme v dobré sestavě, a já věřím v
náš úspěch, ale to až jindy ☺.
Tímto vzdávám hold vítězům i poraženým a doufám, že se nám bude dařit
stejně, nebo i lépe jako ve fotbale.

Štroby

Den vzniku samostatného
Československa
Tento
státní
svátek
slavíme už od roku 1918,
kdy došlo ke vzniku
samostatného
československého státu na
konci 1. světové války.
Prezident v tento den
uděluje státní vyznamenání a na mnoha místech republiky probíhá tradiční
pokládání věnců. Na rozdíl od nás se na Slovensku tento
svátek neslaví.
Na vzniku Československa se zásadní měrou podílelo i
několik významných osobností v čele s Tomášem
Garriguem Masarykem. Z domova podporoval Masaryka
a jeho kolegy tajný orgán, v němž se soustředil vnitrostátní
protirakouský odboj.
Důležitým momentem v procesu osamostatnění byla
generální stávka 14. října. Reflektovala bídný stav
zásobování potravinami a jejich vyvážení z Čech na
frontu. V Písku se navíc v ten den rozšířily letáky
oznamující vznik samostatného státu. Tamní rozvášněný lid si však na
nový stát počkal ještě dva týdny.
Dva dny od vyhlášení samostatnosti v Praze se k
Čechům také připojili Slováci. O rok později se stát
rozrostl ještě o Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem
byl T. G. Masaryk.
"Je

to nejdůležitější státní svátek v roce. Rozhodně by
neměl zevšednět. Samostatný stát se nám může zdát
jako samozřejmost, ale naši předci o něj museli usilovně
bojovat." - Václav Klaus
Štika

Týden knihoven
V letošním roce se od 2. do 8. října uskutečnil 21. ročník Týdne knihoven.
Jedná se o celostátní akci pořádanou Svazem českých knihovníků a
informačních pracovníků (SKIP). Tento rok byl zaměřen na práci knihoven
s předškolními dětmi a jejich rodinami. Slavností Týdne knihoven je jako
každý rok udělení ceny v soutěži Knihovna roku. To znamená, že ministr
kultury oceňuje dlouhodobé zásluhy o rozvoj knihovnických a
informačních služeb. Vyhlašuje se také městská knihovna roku. Cílem
soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány nebo
zřizovány městy a tím je motivovat k rozšíření a zlepšení veřejných
knihovnických a informačních služeb.
Při této příležitosti bychom vás rádi pozvali do naší žákovské knihovny,
která je otevřena pro všechny žáky, učitele a ostatní zaměstnance školy
každé úterý od 13:00 do 14:00 hodin ve druhém patře. Najdete u nás knihy
různých žánrů. Například: pohádky, příběhy pro děti prvních i druhých tříd,
fantasy, dívčí romány, dobrodružná četba pro chlapce, atlasy,
encyklopedie, časopisy…
Nejpůjčovanějšími knihami jsou například: Deníky malého poseroutky,
Deníky mimoňky, Minecraft, Já, jůtuber, Harry Potter, Hunger games, Klub
tygrů a Malá baletka.
Žákovská knihovna si pro vás stejně jako každý rok připravila mnoho
různých akcí. Jednou z nich je čtenářská soutěž pro první i druhý stupeň.
Jde o to, že vždy alespoň měsíc dopředu budou zveřejněny knihy, které
se budou v rámci soutěže číst. První stupeň čte jinou knihu, než druhý.
V určený den budou na nástěnkách v každém patře, na nástěnce GR a na
knihovně vyvěšeny otázky. Odpovědi je třeba na podepsaném lístečku
hodit do schránky vedle ředitelny (nebo poslat na emailovou adresu
knihovna@zsgutova.cz ) v den vyvěšení otázek.
V prvním kole to jsou knihy Já, Baryk pro první stupeň a (Ne)obyčejný
kluk pro druhý stupeň. Soutěžní otázky budou vyvěšeny 28. listopadu.
Přejeme hodně úspěchů v soutěži a radost ve čtení. Těšíme se na vás.
Vaše žákovská knihovna.
Viktorín

Nové knihy
Než začneme s knihami, chtěla bych vám připomenout, že naše školní
knihovna je v provozu každé úterý od 13:00 do 14:00 hodin a všechny
knihy z tohoto článku si tu můžete půjčit:).
Stejně jako minulé roky jsou nejčetnějšími návštěvníky knihovny žáci
druhých a třetích tříd.
Deník malého poseroutky
Greg Heffley má fakt problém. Školní majetek
byl poškozen a on je hlavním podezřelým.
Ale nejšílenější na tom je, že je nevinný.
Nebo aspoň skoro. Dopadení se blíží, ale pak
znenadání udeří sněhová bouře a celá rodina
Heffleyů je uvězněna v domě. Greg ví, že
hned jak sníh roztaje, bude muset čelit
nepříjemnostem. Může ale být horší trest,
než uvíznout na celé svátky bez cesty ven se
svou rodinou?

Malá baletka
Ela miluje balet a moc ráda by chodila do
baletní školy v jejich ulici. Rodiče si to však
nemohou dovolit. Elino přání se ale
nečekaně splní, protože madam Za-za se
rozhodne přijmout ji do hodin baletu
zadarmo. A co víc, půjčí jí červené baletní
špičky, které jsou prý velice zvláštní. Botky
začnou večer v pokoji zářit, Ela si je obuje a
v tu ránu se ocitne v Zemi kouzel – zemi, kde
žijí všechny postavy z baletů. Seznámí se se
Švestkovou vílou a dozví se, že Země je v
ohrožení. Zlý Myší král zakázal všem tančit a
zajal Louskáčka, bez jehož kouzelné moci
neudělá nikdo ani jeden taneční krůček.

Dcera
Princezna Eadlyn od malička stále dokola
poslouchala vyprávění o tom, jak se
potkali její rodiče. Ona ovšem ani
náhodou
netouží
opakovat
jejich
romantický příběh! O svém životě však
nerozhoduje sama. Její protesty jsou
naprosto zbytečné, i ona si musí manžela
vybrat v Selekci. Tohle je příběh další
generace princeznovské Selekce.

Skleněný trůn
Srdce z ledu. Vůle z oceli. Seznamte se s
nájemným vrahem. V temných a špinavých
solných dolech Endovieru si doživotní trest
odpykává osmnáctiletá dívka. Celaene
byla od dětství trénovaná k jednomu
jedinému úkolu – stát se tím nejlepším
zabijákem na světě, rychlým, tichým,
neodhalitelným a všehoschopným. Ale
udělala chybu. Nechala se chytit. Korunní
princ jí nabídne poslední šanci: Svobodu
výměnou za velkou oběť. Musí ho
reprezentovat v turnaji, kde se proti sobě
postaví 24 šampionů, těch nejlepších
vrahů a zlodějů z celé země. Bude to boj
na život a na smrt. Pokud zvítězí, bude
volná. Ovšem její soupeři umírají nejen při
soubojích, ale i za tajemných okolností –
Celaene teď o svůj život bojuje nejen s
nimi, ale i s něčím tajemným a děsivým, co se skrývá v pozadí.
Niki

Nové filmy
Liga spravedlnosti
Poháněný obnovenou vírou v lidstvo a
inspirován Supermanovým nesobeckým činem,
se Bruce Wayne spojí se svým nově nalezeným
spojencem Dianou, aby čelili ještě většímu
nepříteli. Společně Batman a Wonder Woman
pracují na tom, aby rychle našli a dali dohromady
tým složený z nadlidí, se kterými by se mohli
postavit této nově procitnuté hrozbě. Ale
navzdory vytvoření této neslýchané ligy hrdinů
- kterou tvoří Batman, Wonder Woman,
Aquaman, Cyborg a Flash - už je možná příliš
pozdě na záchranu planety před útokem
katastrofických rozměrů.
Premiéra: 16.11.

Hráči se smrtí
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů
medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda
existuje život po smrti. Opakovaně se dostávají
do stavu klinické smrti, avšak stále
nebezpečnější experimenty si na každém z nich
vybírají svou daň…

Premiéra: 23.11.

Příšerákovi
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma
Emma má knihkupectví, které je před krachem,
táta Frank je přepracovaný a každý den trpí pod
tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná,
stydlivá teenagerka a syn Max je sice
matematický genius, ale ve škole ho ostatní
šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy
teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou
budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě
Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby
Emmu proměnila v upírku. Yaga však
nedopatrením změní i zbytek rodiny v příšery.
Frank se stává Frankensteinovým monstrem,
Fay se promění v mumii a malý Max v mocného
vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice s jediným
cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí a vrátila jim lidskou podobu.
Premiéra: 2.11.
Maxinožka
Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou
cestu, aby odhalil tajemství svého dávno
ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není
nikdo jiný než legendární Lesní muž! Ten se
skrývá hluboko v lese, aby ochránil sebe a svou
rodinu před společností HairCo., obří korporací,
která experimentuje se speciálním DNA. Po
setkání otec a syn začínají dohánět ztracený čas.
Po počátečním váhání Adam brzy zjistí, že i on
má velké nadání, o kterém se mu dříve ani
nezdálo a dobrodružství tak teprve začíná.
Premiéra: 9.11.

Niki

Vtipy II.
Jestli pak vůbec víte, co je to „vtip“? Někdy se říká také „anekdota“,
popřípadě „fór“? Je to krátké vyprávění, jehož účelem je pobavit
posluchače nebo čtenáře. Obvykle je stručný, šíří se zejména ústním
podáním, výstupy komiků, časopisy a knižními sbírkami a v poslední době
také pomocí internetu.
Říká Hurvínek Máničce: „Máni, když piju kakao, tak mě píchá v oku!“
Mánička odpoví: „Tak si zkus vyndat brčko!“

Učitel matematiky na prvním stupni základní školy.
„Tak, Josífku, kolik dětí žije ve vaší rodině?“
„Je nás pět kluků a každý máme jednu sestru,“ odpoví chlapec.
„Počkej, to mi chceš tvrdit, že je vás deset?“
„Ne, pane učiteli, jen šest.“

Tonda, 5.C

