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Připojte se k našemu

webu

Na našem webu najdete hlasování, hru a aktuální
zprávy k našemu časopisu nebo můžete hlasovat, co
by se vám líbilo. Jednou za týden se tam podívejte,
budeme se tam snažit pravidelně dávat něco
zajímavého o našem časopisu. Takže pokud vás
tento článek zaujal, připojte se k našemu webu na
adrese: 1url.cz/@InfoTornado
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Vtipy

Medvěd jede se zajícem v autě. Řídí
medvěd a zeptá se zajíce: „Bojíš se?“
Zajíc: „Ne.“
Řídí zajíc a zeptá se medvěda: „Bojíš se?“
Medvěd: „Ne.“
Zajíc: „Bát by ses měl.“
Medvěd: „Proč?“
Zajíc: „Protože nedosáhnu na brzdu.“

Letí tři netopýři a usadí se na stromě. Jeden
odletí a za chvíli se vrátí a má jeden zub od
krve. A říká: „Vidíte támhle to stádo koní?
Tak to jsem vysál.“ Odletí druhý vrátí se a
má dva zuby od krve. A říká: „Vidíte
támhle to stádo krav? Tak to jsem vysál.“
Odletí třetí a vrátí se s celou hlavou od krve
a ti dva netopýři se ho ptají: „Tak co?“ A
netopýr na to řekl: „Vidíte támhle ten
sloup? Tak ten jsem neviděl.“

Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti
děkuju za ty housle, co jsi mi dal loni k
Vánocům. Byl to ten nejlepší dárek, jaký
jsem kdy dostala!“ „Vážně?“ neubrání se
děda údivu. Líza nadšeně přikývne:
„Rozhodně! Pokaždé, když začnu hrát,
máma mi dá dvacetikorunu, abych s tím
zase přestala.“

Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou
jedličku v obýváku a zasněně si
povzdechne: „Můj pán je jednoduše

nejlepší. Který pes může říct, že má doma
záchod a ještě s elektrickým osvětlením?”

„Šéfe, mohl bych zítra dostat volno? Žena
potřebuje doma pomoct s vánočním
úklidem,“ ptá se Rudolf v práci. „To jsi se
zbláznil, Rudo? Víš, jak jsme na tom před
Vánoci, kvůli takové hlouposti ti volno dát
nemůžu!“ „Díky, šéfe,“ uleví se Rudovi,
„Já věděl, že je na Vás spolehnutí!”

Muž se ptá své manželky, co by si přála k
Vánocům. Ta mu odpoví: „Nevím.“ Uběhne
pár dní a oba sedí pod štědrovečerním
stromkem a rozbalují dárky. Žena se pustí
do vybalování, když tu na ní z lesklého
papíru vypadne špinavý, rezavý, kus
plechu. „Co je to?“ nechápe manželka.
„Nevím.“ odpověděl muž.
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Křídový kemp
POZOR, V TOMTO ČLÁNKU SE OBJEVÍ VYZRAZOVÁNÍ DĚJE!

V minulých sériích se děti, které byly na táboře v
jurském světě, ztratily samy na ostrově, kde
přežívaly. Poté se jim povedlo odjet z ostrova, ale
bohužel pro ně:

Seriál začíná záběrem na loď, kterou přepadne
mosasaurus. Mosasaurus zničí celou loď. Poté
všichni hlavní hrdinové omdlí a jsou vyplaveni na
„pustý ostrov”. Po probuzení se vydají do
jeskyně. Když z ní vyjdou, ocitnou se v poušti. V
dálce zahlédnou blyštivý objekt, takže se za ním
vydají. Cestou je zastihne písečná bouře. Během
bouře se dvě hlavní postavy ztratí a spadnou do
mělké rokle, ve které se ztratí. Poté zaslechnou ve
zdech vodovodní trubky a začnou je následovat.
Najdou východ ven a setkají se se zbytkem týmu.
Vydají se dále, ale zjistí, že šlo pouze o kovovou
desku. Již zapadá slunce, a tak si rozdělají oheň.
Během noci se jedna z postav probudí a všimne
si, že se před nimi v houští něco hýbe. Hned
probudí všechny ostatní. Po chvilce na ně vyskočí
šavlozubý tygr, ale vzhledem k tomu, že od nich
tygra dělí ohniště, mají čas na to se zvednout a
odlákat ho. Díky spolupráci se jim povede tygra
odehnat. Ráno jdou dále. Cestou narazí na
robotické součástky a od nich vedoucí stopy.
Najdou dveře do vědecké stanice, prozkoumají ji
a objeví dveře do biotopu, kde žije tyranosaurus.
Schovají se a zahlédnou vědkyni, jak zapisuje
informace o chování dinosaurů. Poté se k ní
přiblíží a zeptají se jí, jak se dostat domů.
Vědkyně jim řekne, že celý ostrov je téměř

odříznut od světa  - až na občasné přílety
zásobovacích  letadel. Poté je u sebe vědkyně
ubytuje, aby měli kde přespat. Několik z nich se
ale vydá na výlet ven. Cestou potkají roboty, kteří
kontrolují biotopy. Když jeden z robotů spatří
dinosaura, který do biotopu nepatří, eliminuje ho.
Všichni se vylekají, ale díky vědkyni, která
pokaždé dostane zprávu, když robot něco
podobného provede, jsou všichni zachráněni.
Vědkyně to ale nevěděla, a tak se značně vyleká,
takže je pro jistotu nechá uvnitř. Dva z nich
utečou a jdou s vědkyní pozorovat dva
tyranosaury. Během toho se do příbytku vědkyně
vloupá robot a začne skenovat prostor. Objeví dvě
hlavní postavy a pokusí se je eliminovat. Bohužel
pro robota je robot zastaven pánvičkou. Další díl
najdou v ledovém biomu pouštního dinosaura
kentrosaura a převezou ho do pouštního biomu.
Díky tomu zmeškají letadlo, ve kterém přiletí
nová záporná postava Kash, která mimochodem
stvořila ony zlé roboty. V dalších dílech se snaží
sabotovat jeho plán na dinosauří souboje, za které
mu budou lidé platit. Jednou se to ale nevydaří a
jedna postava se s ním setká a musí mu zalhat,
aby ochránila ostatní, protože tato postava, která
se v seriálu jmenuje Dárius, ví téměř vše o jeho
výzkumu. Kvůli tomu ho Kash začne hlídat, aby
nikomu neřekl, co se děje na ostrově. Darius musí
plnit úkoly. Prvním z nich je očipovat spinosaura
čipem na ovládání mysli. To se mu díky tomu, že
ostatní postavy heckly robota, který ho nově
hlídá, „povede” . Naštěstí to ale nefunguje takže
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Kashe napadne otestovat to na mladších
dinosaurech. Ostatní se to díky robotovi dozví a
odvedou dinosaury pryč. Mezi dinosaury je jeden
brachiosaurus a dva spinoceratopsi (kříženci
sinoceratopsů a spinosaurů). Další den se
Kashovi povede odchytit jednoho z malých
dinosaurů a nainstalovat mu čip, který funguje.
Díky tomuto „úspěchu” ho napadne najít ostatní
dinosaury. V průběhu hledání uslyší zvuk
jednoho z dinosaurů v domě vědkyně, která na
začátku přizvala hlavní postavy dovnitř, a tak to
jde prozkoumat. Zjistí, že jde pouze o tablet, na
kterém je puštěn zvukový záznam spinoceratopse.
Než se vrátí, tak ho vevnitř zavřou a jdou pro
očipované mládě, kterému vyndají čip a dovedou
ho zpět k ostatním. Jednou, když jdou Kashovi
donést jídlo, zjistí, že je pryč. Když ho najdou,
uslyší ho, jak mluví se svým šéfem, ktrému říká
že použijí kentrosaura jako potravu do nového
výběhu. Když se tam všichni dostanou, zjistí, že
jde o bažinný biotop plný dilophosaurů. Tam
zjistí, že to byla past a už na ně čeká Kash a jeho
šéf, který je otcem jedné z hlavních postav.

Konec.
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Malovací okénko
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Průzkum
Počet dotazovaných: 65

Určitě jste si říkali, proč jsme se vás ptali na to,
které cukroví máte nejraději. Zjistili jsme, že
vyhrály perníčky. Můžete se podívat, jak dopadly
ostatní druhy.

strana 7



Info Tornádo

8

Recept na německé Herrencreme

Ingredience:
Cukr

Mléko

Rum / rumové aroma

Šlehačka

Vanilkový pudink v prášku

Postup:
Uvaříme si trochu pudinku tak, že smícháme mléko
s pytlíkem vanilkového pudinku a mícháme. Když
se prášek rozpustí a máme hladkou kaši, vypneme
sporák, ale stále mícháme, aby se na pudinku
nevytvořila tuhá vrstvička. Až pudink zchladne,
přidáme trochu rumu nebo rumového aroma a hned
poté trochu cukru a necháme odstát do druhého dne.
Druhý den jemně(!) promícháme s našlehanou
šlehačkou. Postupujeme opatrně, aby nám
nevznikla omáčka, ale hladký, nadýchaný krém. A
to je vše. Připravili jsme si vlastní Herrencreme.
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Vánoce
Vánoce jsou křesťanský svátek připomínající
narození Ježíše Krista. Časem si k nim lidé
začali vymýšlet tradice a my jsme si pro vás
připravili ty nejznámější, které zná skoro
každý. Tady jsou: krájení jablka, lití olova,
pouštění lodiček, dávání dárků, zdobení
vánočního stromku, věšení jmelí, házení
střevícem, pečení cukroví, zpívání vánočních
koled, držení půstu, abychom viděli zlaté
prasátko, pečení vánočky a uchovávání kapří
šupiny v peněžence. Vánoce narozdíl od
Velikonoc mají pevné datum a to je 24.
prosince, kdy se údajně narodil Ježíš Kristus.

Omalovánka
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Osmisměrka

Rozhovor s paní učitelkou Romanou.

1. Jaká je vaše oblíbená počítačová hra?

Jsou to hry KEEN 4, Supaplex, Pampuch.

2. Jaké jsou  vaše oblíbené  koníčky?

Sport, pejsci a zvířata v našem domečku.

3. Co vás přivedlo k tomu, že jste se přestěhovala z
Opavy do Plzně?

Seznámení s mým manželem.

4. Jaká byla vaše největší změna po
přistěhování?

Nové prostředí, jiné město a jiní lidé.

5. Máte v plánu mít ještě víc druhů zvířat?

Nic nového neplánuji, ale člověk nikdy neví.

6. Jaké povolání jste chtěla dělat  jako malá?

Chtěla jsem být učitelkou.
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Soutěž 1. - 2. třída

Odpovědi si napište na papír a odneste je Petrovi
do páté třídy.

Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm
netouží.

Celého tě obleču bíle jako do krupice, a když
přijdeš do světnice, honem z tebe uteču.

Žádné oči, žádná pusa, žádný nos, uši dvě a z pod
klobouku se mu kouří.

Hleďme na ni, parádnici: puntíky má na čepici. Bílý
závoj, nožka laní – pozor na tu lesní paní!

Člověku jsem dobrý druh, stvořil jsem mu džbán i
pluh, les mě živí, voda hubí, jen dej pozor na mé
zuby!

Soutěž 3.  třída
Odpovědi si napište na papír a odneste je Petrovi do páté třídy.
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Marvelovští superhrdinové

Black Panther
Historie: Black Panther je jméno krále
Wakandy, který jí také má ochraňovat.
Wakanda je země v Africe vzniklá z několika
kmenů, které spolu válčily. Spojilo je
vibránium, které na území Wakandy dopadalo
s asteroidy. Všechno ve Wakandě ovlivňuje
vibránium, které se těží ve vibrániové hoře.
Black Panther byl původně jen velice dobře
vycvičený bojovník a král Wakandy v kůži
pantera, ale pomocí velké inteligence
obyvatelstva byl vytvořen super oblek pro
Black Panthera.
Mladý Black Panther: Pravé jméno krále
Wakandy je T’ Challa. T’ Challa Má 100
bilionů dolarů. Umí velice dobře bojovat
beze zbraní a má velice dobré smysly
posílené bylinou z Wakandy. T’ Challa má
geniální sestru Shuri.

Spiderman
Spiderman je pravým jménem Peter Parker.
Původ Spidermana: Peter Parker byl se
školou na výletě v laboratoři, kde pracovali s
pavouky. Ale jeden jejich pavouk (zrovna
radioaktivní) utekl a kousl Petera Parkera.
Peter ho plácl a dál si toho nevšímal. Příští
ráno se probudil a viděl se v zrcadle, jak má
velké svaly a takhle různě objevoval svoje
schopnosti. Peter se zamiloval do Mary Jane.
Peter poté začal pomáhat dobru proti zlu a při
tom se snažil utajit svoji identitu. Peter Parker
se kamarádí s Tonym Starkem.
Spider Man má schopnosti: vystřelování sítí,
zjištění nebezpečí, super síla a schopnost
lezení po zdech.
Zajímavost: Roli Spidermana vystřídalo
nejvíce herců.
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Starship a osidlování Marsu

Starship je poměrně nová raketa společnosti
Spacex. Tato nová raketa má být schopna doletět na
vesmírnou stanici ISS, Mars, Měsíc a případně i
dále. Na vesmírné stanici bude pravděpodobně
dodávat zásoby a také dovážet astronauty.

Na Měsíci již přistála posádka, ale od konce
programu Apollo se po Měsíci nikdo neprošel.
Vzhledem k tomu, že je to jediný přirozený satelit
Země, dává smysl, aby se ho lidé alespoň pokusili

využít. A co se Marsu týče, tak je to zase nejbližší
použitelná planeta, kterou by teoreticky bylo možné
obývat. Různé společnosti již na Měsíc vyslaly
několik sond, například Mars Rover. Starship
(Hvězdná loď), jak název napovídá, je něco ve stylu
vesmírných lodí, například ze Star Treku nebo Star
Wars. Bude vysoká až 120 metrů - to je jako
čtyřicet afrických slonů stojících na sobě. Tato loď
je tedy od společnosti Spacex, která již vyrobila
úspěšnou raketu Crew Dragon, která nahradila
dosavadní rakety Sojuz v létání na vesmírnou
stanici. Pokud vás bude zajímat více, můžete se
podívat na stránky Spacexu. Jsou tam podrobnější
zprávy o raketách a také skvělá hra.
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Soutěž pro 4. třídu

Odpovědi si napište na papír a odneste je Petrovi
do páté třídy.

Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí.
Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.

Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to a
neví kam, počítá a neví kolik.

Má to hlavu jako kočka, má to nohy jako kočka, má
to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, a není to
kočka.

Princeznička na blátě, v zelenkavém kabátě.

Ve dne malá jako myš, v noci všechno přerostu,
když mě vidíš, nevidíš

Stojí, stojí židle v lese, žádný si ji neodnese.

Kdo mé jméno vysloví, hned mne zničí.

Stojí víla celá bílá, jenom vlasy zelené.

Přiletěl obrázek, poseděl, složil se, rozložil a
odletěl.

Nemá plíce, přece dýchá, studená a věčně tichá,
věčně pije na své zdraví v brnění, co nerezaví.

Deskové hry

Vše začalo u šachů, historicky první deskové hry.
Určitě je znáte. Od té doby se, ale deskové hry
hodně změnily. Neznamená to, že by šachy byly
zastaralé, ale existuje spoustu nových deskových
her. Pokud vás to zajímá můžete se podívat na web
nějakého obchodu s deskovými hrami, nebo se
podívejte na stránky www.kavenu.eu, kde najdete
otevírací dobu a přesnou adresu místa, kde leží
půjčovna deskových her KAVENU, kde vám rádi
poradí s výběrem deskové hry. Hru si můžete
nejdříve půjčit, a když se vám bude líbit, můžete si
ji i zakoupit. Pokud byste chtěli pomoct, přijďte za
Mikym, ten vám o deskových hrách může říci více.
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Rozhovor s cizinkou (Giselou)

1. Odkud pocházíš?

Ze severního Německa z města Osnabrück.

2. Jak dlouho ses učila česky?

Před příjezdem do ČR jsem se učila češtinu pár
měsíců, ale pak jsem se soukromě učila česky ještě
10 let.

3. Dostala ses přitom do nějaké vtipné situace
související s jazykem?

Šla jsem na poštu pro poštovní známky a chtěla
jsem koupit 5 známek, ale místo toho jsem řekla, že
jich chci 500. Naštěstí paní, co je prodávala.
nemohla uvěřit, že jich potřebuji tolik, tak jsem
tedy nakonec ukázala na prstech, že jich chci 5 a
nakonec se mi povedlo jich získat opravdu 5.

A druhá:

Šla jsem do obchodu koupit sýr, ale paní
prodavačka mluvila strašně rychle a vůbec jsem jí
nerozuměla. Nakonec jsem řekla: „Prosím Vás,
mluvte pomalu.” I tak jsem, ale nic nekoupila.

4. Které německé jídlo máš nejraději?

Nejraději mám currywurst. (To je klobása s kari
omáčkou a patří mezi typická německá jídla.)

5. Dáš nám recept na nějaké německé jídlo?

Na currywurst ne, protože ho neumím udělat, ale
dám ti recept na zákusek. Jmenuje se Herrencreme.

Recept na německý zákusek zmíněný v 5. otázce
najdete na straně 8.

Popis obrázku: nalevo Mikulášův bratr František, uprostřed Gisela, napravo Mikuláš
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Omalovánky
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Omalovánky na konec

Doufáme, že se vám časopis líbí a těšíte se na

další díl Info Tornáda.
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