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Někteří z vás se již k webu připojili, za to děkujeme
a pokud to takhle půjde dál budeme velmi rádi. Na
webu najdete mimo jiné i hry a naše starší čísla.
Doporučujeme se tam alespoň podívat. Odkaz je
pořád stejný, a to: 1url.cz/@InfoTornado
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Vtipy
O hodině zeměpisu se paní učitelka ptá Pepíčka,
kde leží Afrika, a Pepíček odpoví, že na mapě.

Maminka: „Kolik vážíš?“
Pepíček: „S brýlemi 120 kg.“

Paní učitelka: „Pepíčku, zase máš domácí úkol celý
špatně!“

Maminka: „A bez brýlí?“

Pepíček: „Chudák táta, on se s tím tak nadřel.“

Pepíček: „To nevím, bez brýlí nevidím na váhu.“

Pepíček říká: „Mami, tenhle velký kousek dortu je
pro tátu?“

V myší škole:

Maminka odpoví: „Ne, ten je pro tebe.“

Paní učitelka: „Tak třeba ty, Pepíčku. Jak dlouho
žije myš?“

Pepíček na to: „Takový mrňavý?“

Pepíček: „Nevím, to záleží na kočce, paní učitelko.“

Babička vysvětluje Pepíčkovi:

Pepíček se v noci vzbudí a vidí, jak z chodby
odchází zloděj s plnými taškami. Potichu, aby
nevzbudil rodiče, se Pepíček ke zloději připlíží, a
šeptem ho poprosí: ,,Prosím vás, a nemohl byste
ukrást taky moje housle?"

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

„Letos Vánoce nebudou!“ říká maminka Pepíčkovi.
„A proč ne?“ zhroutí se Pepíček.
„Řekla jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný, a
umřel smíchy!“

Maminka vyndá z ledničky papriku a s chutí se do
ní zakousne. Vykřikne: ,,Jé, ta pálí!"
Pepíček vzhlédne oči od mobilu a podiví se: ,,To
jsem nevěděl, že lednička taky hřeje!"
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Egypt
Pravděpodobně zná většina z vás Egypt jako zemi,
kde jsou pouze pyramidy a poušť a ona je to
defakto
pravda, ale
věděli jste,
že
v
Egyptě
jsou
korálové
útesy plné
želv a ryb?
Jak můžete
vidět
na
mapě,
Egypt je
vedle Rudého moře a v Rudém moři žijí například
želvy, žraloci, delfíni nebo kapustňáci. Do Egypta

ale jezdí většina lidí kvůli starověkým památkám.
Egypt byl jednou z nejvyspělejších starověkých
kultur, a proto není divu, že je tam spousta
obrovských památek jako je chrám Karnak nebo
pyramidy v Gíze. Já osobně jsem byl v chrámu
Karnak a v Údolí králů (v místech, kde se
pohřbívali faraoni). Obě tyto památky jsou v městě
Luxor. Na tomto satelitním snímku z Google map
můžete vidět, že celé město je okolo Nilu, a také je
zde jediná zelená plocha na kilometry daleko a
využitelnost tohoto prostředí si uvědomili již
starověcí Egypťané více než před pěti tisíci lety. A
tak zde vybudovali třeba velký chrám Karnak, který
stavěli tak, že každý faraon postavil jednu část. V
chrámu se tak nacházejí obelisky, bazén pro faraona
nebo třeba obrovské sloupy. Jak je vidět na této
fotografii, tak v Egyptě rostou palmy. Na fotografii
jsou také vidět sfingy se lvím tělem, kozí hlavou a
se soškou faraona mezi tlapami. Na druhé straně
Nilu je Údolí králů, kde je pohřben například
Tutanchamon (obrázek dole). V Údolí králů jsou
vykopány podzemní tunely, ve kterých jsou
sarkofágy. V Luxoru se také můžete dozvědět něco
o výrobě papyrusu.
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Malovací okénko
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Recept na Rýžovou kaši
Ingredience:
Rýže
Kokosové mléko
Cukr

Postup:
Nejdříve si uvaříte rýži. Poté do ní přidáme
kokosové mléko. Takto by vám tato směs
pravděpodobně nechutnala, proto tam přidejte cukr
a pokud chcete, aby vaše kaše voněla můžete přidat
Kardamon.

Kardamon
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Velikonoce
Mezi velikonoční zvyky řadíme např.: zdobení
velikonočních vajíček, hledání velikonočních
vajíček, šlehání dívek pletenou pomlázkou, pečení
mazanců, polévání vodou a sázení obilí.
Velikonoce
jsou
křesťanským
svátkem
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kristovo ukřižování
se událo kolem roku třicet nebo roku 33 v blízkosti
významného židovského svátku Pesach, který je
památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z
egyptského otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy

původně (i podle latinského názvu) svátkem
židovským, a do roku 325 se slavil ve stejný den
jako svátek židovský. Velikonoční datum se rok od
roku mění. Tento rok budeme Velikonoce slavit v
neděli 17. dubna.
V
západní
křesťanské
tradici,
neděle
Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním
jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. U
Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy
Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které
oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se
pochopitelně místně liší.
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Spojovačka 1. - 2. třída
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Spojovačka 3. - 4. třída
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Omalovánka pro 1. - 4. třídu
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Osmisměrka
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Soutěž 1. - 2. třída
Odpovědi si napište na papír a odneste je Samovi do páté třídy.

Soutěž 3.- 4. třída
Odpovědi si napište na papír a odneste je Samovi do páté třídy.
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Marvelovští superhrdinové
Dr. Strange
Thor
Thor má poslání chránit zemi před válkami a
zhroucením civilizace. Thor byl vyhnán, když byl
ještě mladý z *Asgardu na Zem kvůli jeho aroganci.
Při vyhnání mu byly mimo jiné sebrány jeho
schopnosti. Loki (jeho nevlastní bratr) poslal na
zemi (když na ní byl Thor ve vyhnanství)
obrovského železného obra, aby zabil Thora. Thor
ale vsadil jeho život, aby zachránil jeho přítelkyni a
v tu chvíli mu Odin (jeho otec) vrátil schopnosti.
Thor ale po konfliktu na zemi chtěl Zemi dále
chránit společně s Asgardem. Později ale Surtur
(obrovský zlý bůh) zničí Asgard.
Thorovy schopnosti: ovládání blesků, velká síla.

Stephen Strange byl velmi talentovaný, zároveň
však velmi arogantní chirurg, jehož slibnou
lékařskou kariéru překazila vážná autonehoda. Při
ní si poranil nervy v rukou tak těžce, že v nich už
nedokázal udržet nástroje, aby mohl dále operovat.
Byl v beznaději, když tu slyšel o chrámu, kde dělají
nemožné možným. Poté za své poslední peníze
odletěl do Tibetu.
V tibetském chrámu ho naučili kouzlit.
Poté zachránil svět pomocí toho, že se dal do
časové smyčky (tím pádem byl nesmrtelný) a
přiměl pojídače světů, aby náš svět nezničil.
Strangovi schopnosti: čarování, létání.

*Létající ostrov ve vesmíru na duze.

strana 13

Info Tornádo

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo je zavazadlo, které si bereme,
když se stalo něco nebezpečného a my jsme v
ohrožení nebo hrozí, že se něco nebezpečného
stane.
Jako evakuační zavazadlo je vhodný batoh nebo
taška.
V evakuačním zavazadle by nemělo chybět:
- trvanlivé potraviny na 2-3 dny
- tekutiny v nádobě
- toaletní a hygienické potřeby
- základní předměty denní potřeby
- bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač
- mobilní telefon, nabíječku, rádio
- spací pytel
- náhradní prádlo a oblečení
- knihu nebo plyšáka
- osobní léky a základní zdravotnické potřeby
- osobní doklady
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Fakta o dinosaurech
Quetzalcoatlus
Quetzalcoatlus byl obří létající ptakoještěr, velký
jako malé letadlo. Rozpětí jeho křídel je 10 metrů.
Na hlavě měl velký hřeben, který byl
pravděpodobně barevný a u samců byl větší než u
samic. Žil zhruba před 71 - 66 miliony let a lovil i
malé dinosaury. Quetzalcoatlus dost možná chodil
po všech čtyřech končetinách, aby si mohl
odpočinout od létání a ulovit si svačinu. Když byli
na zemi, byli vysocí zhruba 6 metrů.
Pravděpodobně žili na území dnešního Texasu
(USA).

Velociraptor
Velociraptor žil zhruba před 75-71 miliony let. I s
ocasem byl dlouhý dva metry. Měl ostré zahnuté
drápy a byl opeřený. Lovil především ještěrky a
malé dinosaury.

Mosasaurus
Mosasaurus žil před 71-66 miliony lety. Živil se
rybami a mořskými plazy. Je příbuzný dnešním
varanům a měl velké oči, aby dobře viděl ve vodě,
něco jako vlk z Červené karkulky.
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Rozhovor s cizinkou (Jayou)
1. Odkud pocházíš?

4. Které jídlo máš v Indii nejraději?

Z města Pala ve státu Kearala v jižní Indii.

No, v Jižní Indii jíme hodně ryby, ovoce a zeleninu.

2. Jak se tam mluví?

5. Co z toho máš nejraději?

Doma mluvíme Malajálamštinou a ve škole
mluvíme anglicky.

Nejraději mám asi ovoce.

6. Dáš mi recept na nějaké indické jídlo?
3. Jak dlouho ses učila češtinu?
To je velká otázka, ale když jsem do České
republiky měla přijet, učila jsem se tři neděle česky
v letní škole. Pak jsem se učila češtinu, když jsem
chodila do práce.

Dám ti recept na rýžovou kaši.

Recept na jídlo pocházející z Indie najdete na
straně 5.
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Omalovánky na konec
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Doufáme, že se Vám časopis líbil a těšte se na další díl Info
Tornáda.

strana 18

