
Info Tornádo



Info Tornádo

2

Obsah

Vtipy 3

Marvelovští superhrdinové 4

Tipy na výlet 5

Spojovačka 1. - 2.  třída 6

Komiks 7

Křížovka 8

Fakta o dinosaurech 9

Vzpomínky na školu 10

Kvíz 11

Soutěž pro 3. - 4. třídu 12

Soutěž pro 1. - 2. třídu 13

Omalovánky na konec 14

Ukázka komiksu

Toto a mnohem více najdete ve čtvrtém čísle našeho
časopisu. Našli jste v komiksu chybu? Dále se
dozvíte, co s ní! :-)
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Vtipy

Maminka přijde domů a zeptá se Pepíčka:
„Pepíčku, proč jíš ty peníze?“
„Vždyť jsi mi je dala na oběd.“

Jde Pepíček do zverimexu koupit si křečka.
„Dobrý den, kolik stojí?“ zeptá se.
„Šedesát korun za kus,“ odpoví prodavačka.
„Ale já nechci kus! Já chci celého křečka!“

Paní učitelka se ptá dětí: „Jak dělá kočička?“
Přihlásí se Mája a řekne: „mňau!“
„Správně, Májo.“
„Jaký zvuk vydává oslík?“
Tentokrát zvedne ruku Tomík a odpoví: „ííáá!“
„Ano, Tomíku.“
„Jak dělá myš?“
Teď se hlásí Pepíček a říká: „klik“.

Babička vysvětluje Pepíčkovi:
„Neříká se co, ale prosím.“
O pět minut později přijde Pepíček k babičce s
tímto dotazem: „Prosím děláš, babičko?“

„Pepíčku, dojdi k řezníkovi, jestli nemá prasečí
nožky.“
Za chvilku: „Tak co, má?“
„Nevím, měl na nohách bačkory.“

Pepíček říká: „Mami, tenhle velký kousek dortu je
pro tátu?“ Maminka odpoví: „Ne, ten je pro tebe.“
Pepíček na to: „Takový mrňavý?“

Třída dostala za úkol namalovat krávu na pastvě.
Pepíček se zanedlouho přihlásil, že má hotovo. Paní
učitelka se podívala na papír, ale ten byl prázdný.
„Pepíčku, vždyť jsi tam nic nenamaloval.“ „No, ona
ta kráva všechnu tu trávu snědla, a protože už tam
nic nezbylo, tak šla pryč.“

Paní učitelka se zlobí ve škole na Pepíčka.
„Pepíčku, jak to, že jsi přišel pozdě do školy?!"
Pepíček odpoví:
,,Maminka mi říkala, že mám přejít silnici, až
přejede auto, a ono žádné nejelo.”
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Marvelovští superhrdinové

Black Widow

Vlastním jménem Natalia „Natasha” Alianovna
Romanova, také známá jako Natasha Romanoff, se
narodila ve Stalingradu v Rusku. Začala si říkat
Black Widow jako sovětská agentka KGB. Byla
vycvičena jako vyzvědač, v bojových uměních a
jako sniper. Později Natalia utekla do USA a přidala
se do týmu Avengers. Časem začala pracovat pro
Nicka Furryho v organizaci S. H. I. E. L. D.

Schopnosti:

Nadlidská síla - je schopna bez větších problémů
zvednout až 226 kg a všechny její fyzické
dovednosti se zlepšily na nejvyšší limit lidské
bytosti.

Nadlidské smysly - její smysly jsou zdokonaleny
na hranici lidských možností.

Psychická odolnost - je také psychicky odolnější a
dokáže odolat jakémukoliv mučení a ovládnutí
mysli.

Nadlidský imunitní systém a regenerace - její tělo
je schopné léčit nemoci a drobná zranění
nadlidskou rychlostí.

Zpomalené stárnutí - díky séru se u ní značně
zpomalilo stárnutí a dokázala si udržet mladistvý
vzhled a sílu i po šedesátce.
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Tipy na výlet

Zoo u Norimberku

Cesta do Zoo u Norimberku v Německu trvá z okolí
Plzně zhruba dvě a půl hodiny. Doporučuji tedy si
trochu přivstat, abyste stihli show delfínů v
delfináriu, které v Česku zatím nenajdete.
Procházka zoo je velmi příjemná, protože jde v
podstatě o hodně starý park plný stromů. V zoo je
také velmi zajímavá procházka „pouští’’. V parku
se nemusíte bát, že umřete hlady, po celé zoo je
rozmístěna spousta stánků s občerstvením. V
úplném rohu zoo se nachází tzv. „tácovka”, kde
velmi dobře vaří. Najdete tu delfíny, tuleně, lední
medvědy, spoustu tučňáků a spoustu ptáků. V zoo
se také nachází robotické centrum. Myslím si, že
tohle místo stojí za návštěvu i za cenu dvou a půl
hodin v autě nebo v autobusu.

(Tácovka je restaurace, kde si člověk vybrané jídlo
dává na tác, který jede po ližinách nebo po
kolečkách.)

Zmrzlina v Dobřanech
V Dobřanech jsem našel nejlepší zmrzlinu, kterou
jsem kdy jedl. Mají občas zvláštní příchutě, třeba
jako: karotka a pomeranč. Zmrzlinárna je u
fotbalového stadionu na adrese: Jiráskova 368
Dobřany.

Křížový vrch
Křížový vrch je kopec, na kterém je bývalý kostel.
Křížový vrch najdete na zeměpisných souřadnicích:
49°37'18.8"N 13°12'46.0"E. Z bývalého kostela
můžete vidět celé okolí. Doporučuji dojet autem do
Chotěšova, tam někde zastavit, a poté jít zhruba 5
km na Křížový vrch. V bývalém kostele na
Křížovém vrchu je spousta informací o tom, co se
tam dělo. V létě se na Křížovém Vrchu koná letní
slavnost.
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Spojovačka 1. - 2.  třída
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Komiks - soutěž pro celou školu

Pokud jsi našel v komiksu chyby, vypiš je na papír a odnes nám je do 5. třídy.
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Osmisměrka
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Fakta o dinosaurech

Triceratops
Triceratops znamená třírohá tvář. Žil zhruba před 71- 66 mil. let. Byl dlouhý 9 m a měl ostrý zobák, kterým jedl
nízké rostliny. Pravděpodobně běhal rychlostí až 26 km/h.

Tyrannosaurus
Tyrannosaurus znamená tyranský ještěr. Byl dlouhý 12 m a žil zhruba před 67- 66 mil. let. Pravděpodobně
běhal rychlostí až 32 km/h.

strana 9



Info Tornádo

10

Vzpomínky na školu

Samovy vzpomínky na

školu

V této škole se mi moc líbilo, ale bohužel není
možné, abych se zde dále učil. Řekl bych, že jsem
se za pět let naučil spousty věcí a potkal skvělé
spolužáky. V hodinách matematiky jsem se naučil
například počítat a rýsovat, v hodinách češtiny jsem
se naučil např. shodu podmětu s přísudkem, ve
výtvarce např. malovat krajinky, v angličtině si říct
o zmrzlinu anglicky a v hodinách robotiky jsem se
naučil řešit problémy a programovat jednoduché
hry. Byla to zábava, ale už to pro mě končí. Vy si to
užijte! Před vámi je minimálně ještě jeden rok.

Mikyho vzpomínky na

školu

Můj pátý rok ve škole se chýlí ke konci, a proto
bych chtěl zhodnotit a zavzpomínat na dřívější
ročníky a s nimi i na akce se třídou. Za mě je tato
škola velmi dobrá nejen výukou, ale také akcemi.
Byli jsme například na spoustě výstav v Depu, na
spoustě divadelních představeních v divadle Alfa a
také jsme přespávali ve škole. Od roku 2019 se
mezi námi objevil COVID-19 a s ním spojená
distanční výuka. Od té doby je do výuky
zapojována google classroom. Kdybych si mohl
vybrat, zda chci na tuto školu nebo na nějakou
jinou, budu chtít na tuhle.

Péťovy

vzpomínky na školu

Když jsem nastoupil do školy, myslel jsem si, že
pro mě škola bude nudná a dlouhá. V tom jsem se
ale mýlil. Těch pět let uteklo jako voda. Díky
zábavné výuce a speciálním dnům, kdy jsme šli do
Depa nebo do divadla. Ve škole jsem se mnohé také
naučil a myslím si, že to využiji v životě. Například
gramatiku nebo aritmetiku. Na začátku pátého roku
jsme dostali paní učitelku Janu, která mi pomohla
dostat se na gymnázium, za což jí velice děkuji.
Také moc děkuji všem učitelkám, které mě
doprovázely na cestě za vzděláním, ale především
paní učitelce Romaně.

Jirkovy vzpomínky na

školu

V této škole se mi moc líbilo a je mi líto, že už se
tu nemohu nadále učit a že už nadále pro vás
nemohu psát časopis, protože mě to moc bavilo.
Myslím si, že jsem se zde hodně naučil a také že
tahle škola je super nejen díky zábavným kroužkům
a skvělým akcím, ale také díky dobrým učitelkám a
vychovatelkám. Myslím si, že se máte, že sem
můžete chodit.
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Kvíz

1. Jak se jmenuje mráček v Lego Movie?

a)  mráček Dráček

b) mráček Bzum Bzum let

c) mráček Velká Kostka

2. Kde žila Locika s čarodějnicí?

a) ve věži

b) v hradu

c) v chatrči

3. Přes co musel kovář v pohádce O statečném
kováři přehodit palici?

a) přes strom

b) přes horu

c) přes chalupu

4. Jak se jmenuje milá loupežníka Rumcajse?

a) Mamka

b) Manka

c) Monika

5. Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do
pohádky?

a) princ Bajaja

b) O statečném kováři

c) Princ a Večernice

6. Co veze Kuba do Prahy ve filmu Kozí příběh –
Pověsti staré Prahy?

a) orloj

b) vajíčka na stavbu Karlova mostu

c) pivo
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Soutěž pro 3. - 4. třídu

Odpovědi noste komukoli z nás.
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Soutěž pro 1. - 2. třídu

Odpovědi noste komukoli z nás.
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Omalovánky na konec
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Doufáme, že  se vám naše časopisy líbily.
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