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Něco o nás

Ahoj, jmenuji se Jirka. Zajímají mě vojenské stroje.
Je mi 11 let a chodím do páté třídy. Mám psa a
sestru. Jsem ten kluk v modrém tričku a v časopise
pracuji jako komik.

Ahoj, já jsem Péťa a v časopise dělám rozhovory.
Mám bratra a psa. Chodím do páté třídy. Jsem ten
kluk ve žlutém triku.

Ahoj, já jsem Miky a jsem šéfredaktor tohoto
časopisu. Mám mladšího bratra a mám rád počítače.
Jsem kluk v šedém triku. Mám na starost také
grafickou úpravu časopisu, takže pokud se vám na
časopise něco nebude líbit můžete za mnou přijít a
já se to do dalšího dílu pokusím opravit.

Ahoj, já jsem Sam, pomáhám s vyhledáváním
obrázků a píšu některé články. Mám mladšího
bratra a dvě kočky. Jsem ten kluk v mikině. Pokud
byste splnili úkol a chtěli ho odevzdat, tak ho
odevzdejte mně. Při odevzdání na papírek napíšete
vaše jméno, příjmení a třídu. Já papírek vhodím do
nádoby a budeme losovat o ceny.
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Vtipy

Co to znamená, když v řadě třiceti netopýrů,
visících hlavami dolů, sedí jeden s hlavou
vzhůru?

Omdlel!

Může klokan vyskočit výš než dům?

Ano, dům přece neskáče!

Kdy přináší největší smůlu vidět černou kočku,
jak vám přebíhá přes cestu?

Když jste myš.

V moři plavou dva žraloci a vidí windsurfaře.
První: „Hele, svačina.“

Druhý: „A dokonce na tácku s ubrouskem!“

Když slon sedí na plotě, jaký je čas?

Čas vyměnit plot.

Potkají se dva psi a jeden druhému říká: „Kam
jdeš?“

„S blechami k veterináři.“

„To je zvláštní, já je mám dva roky a ještě mi
neonemocněly!“

Mladý pár přijede na chovatelskou stanici psů:
„Jedeme vrátit toho psa, co jsme předevčírem
koupili.“

„A copak je s ním špatně?“ zajímal se chovatel.

„No včera večer štěkal tak hlasitě, že jsme ani
neslyšeli zloděje v kuchyni!“

Kouzelník pracuje na výletní lodi, a protože se
obecenstvo při každé plavbě střídá, může triky
opakovat. Ale má to jeden háček. Kapitán má
mluvícího papouška, který všechny jeho triky už
pochopil, vyrušuje a vždy obecenstvu vše poví.
Například: „Pozor, má pod stolem schované
květiny!“ Nebo: „Vidíte, to není ten samý
klobouk!“ apod. Jednou se loď potopí, ale
kouzelník a papoušek se zachrání na kusu dřeva.
Oba dva mlčí a dívají se na sebe. Po třech dnech
papoušek prolomí ticho a povídá: „OK. Nemůžu na
to přijít. Kam jsi tu loď schoval?!”

Víte, proč nechodí stonožka lyžovat? Protože než
by si nasadila lyže na všechny nohy, tak by bylo
léto!
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V Dallasu ožívají dinosauři

V texaském městě Dallas se povedlo napůl oživit
dinosaury. Byla zde vybudována výstava Jurassic
world the Exhibition v duchu Jurského světa.
Obsahuje robotické dinosaury, kteří se díky
moderním technologiím plynule pohybují.

Díky všem těmto věcem nabízí realistický zážitek.
Podobný park je i v Hollywoodu, akorát je celý
spíše jako výjevy z filmu.

Další zpráva pro milovníky Jurského světa. Již v
listopadu 2021 vychází nové pokračování hry
Jurassic world evolution jménem Jurassic world
evolution 2. Tato nová hra hráčům bude moci
nabídnout nového vodního dinosaura,
pravděpodobně mosasaura.

Dny NATO

Nevím, zda o tom víte, ale v Ostravě byly Dny
NATO. Jirka na Dnech NATO byl a moc si to užil.
Další Dny NATO budou až v roce 2022. Je tam

hodně vojenských strojů z celé Evropy a k vidění je
i hodně ukázek, např.: simulace útoku na pozemní
cíle a osvobození civilistů z rukou teroristů. Také je
tam hodně záchranné, hasičské a policejní techniky.
Do spousty strojů si můžete vlézt. Doporučujeme
návštěvu Dnů NATO (17. - 18. 9. 2022).
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Recept na japonské sushi (6 ruliček)

Ingredience:
Avokádo

Cukr

Konzerva tuňáka nakládaného v oleji

Kulatozrnná rýže

Majonéza

Rýžový ocet

Řasa na sushi

Sójová omáčka

Vajíčka

Wasabi

Postup:
Nejprve si uděláme rýži. 2 hrnky propláchnuté rýže
si dáme do rozehřáté pánve a trochu ji prohřejeme.
Pak přidáme vodu, nad rýží by jí mělo být zhruba 2
centimetry a necháme vařit. Mezitím si připravíme
tuňáka a vaječnou omeletu. Do misky dáme 195 g
tuňáka bez oleje či vlastní šťávy (olej nebo vlastní
šťávu pomocí vidličky proceďte) a trochu ho
rozdělíme vidličkou. Pak přidáme 2 - 3 lžičky
majonézy, aby se tuňák spojil. A nyní vajíčko.
Vezmeme 1 vajíčko, rozklepneme ho do hrnečku a
přidáme lžíci vody, rozmícháme a přidáme trošku
soli. Dáme smažit na pánev s trochou tuku. Až se
vajíčko usmaží, srolujeme ho a uděláme si druhé.
Výsledkem tak budou dvě rolované omelety.

Mezitím by se nám měla všechna voda vsáknout do
rýže, a tak rýži vypneme a připravíme si nálev. Na
ten budou potřeba dvě lžíce rýžového octa a dvě
lžíce cukru. Dáme si je do hrnečku a dolijeme do
poloviny hrnečku vodou. Tento nálev nalijeme do
rýže a rýže je hotová. Teď si připravíme avokádo a
nakrájíme omeletu. Avokádo rozkrojíme nejdříve na
půl a vyndáme z něj pecku. Následně ho lžičkou
vydloubneme ze slupky. Nakonec tyto dvě části
nakrájíme na plátky a avokádo je připraveno. Teď si
smotanou omeletu podélně rozřízneme, aby nám z
jedné vyšly tři. Výsledkem tak bude 6 kusů
omelety. Teď začneme sushi balit. Položíme si řasu
na pracovní plochu a celou ji pokryjeme vrstvou
rýže. Do spodní třetiny dáme pruh tuňáka, avokádo
a vajíčko, tak aby celou řasu pokrývaly na délku
tzn. že tam bude pruh tuňáka, jeden kus vajíčka
(jeden tento kus omelety by měl být zhruba stejně
dlouhý jako řasa) a pruh z plátků avokáda. Pak
sushi smotáme tak, aby byly ingredience po celé
roličce. Tento proces zopakujeme 6x. Výsledkem je
6 ruliček sushi. Tyto ruličky nakrájíme vlhkým
nožem tak, aby vznikla kolečka. Ta pak podáváme s
wasabi a sójovou omáčkou.
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Halloween

Halloween je svátek, který se slaví v U.S.A.,
Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Mezi znaky

Halloweenu patří vydlabaná dýně, duch, upír,
čarodějnice, příšera, kočka, masky a kostýmy.
Jednou z tradic Halloweenu je koledování, které
probíhá takto: děti se večer převlečou do kostýmů a
obcházejí domy, kde dostávají sladkosti. Halloween
probíhá v době, kdy u nás v ČR máme Dušičky.
Halloweenský průvod se pořádá ve větších městech,
děti v něm soutěží o nejoriginálnější masku. Datum
Halloweenu je každý rok stejný, slaví se 31. října,
den před křesťanskou Slavností všech svatých.

Spojovačka 1. - 2.  třída
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Spojovačka 3. - 4. třída
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Omalovánka pro 1. - 4. třídu

.

strana 8



Info Tornádo

9

Osmisměrka

Rozhovor s paní ředitelkou

1. Jaký byl Váš důvod založit školu?

Chtěla jsem, aby děti rády chodily do školy.

2. Plánujete nějakou velkou změnu?

Ne, zatím ne.

3. Co se podle Vás nejvíce změnilo za 10 let školy?

Přišla spousta nových chytrých žáků, zvětšili jsme
školu, máme nové učitele a pomůcky.

4. Plánujete druhý stupeň?

Ne, neplánuji.

5. Jaké máte koníčky?

Ráda čtu, chodím ráda na kulturní akce a také ráda
jezdím na chalupu.
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Soutěž 1. - 2. třída

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

ý👃ě
🦴🐒🌲🐧🏹 🐳⚡🍋
🐍🍍🏹🏹👁w⚡⚡🦇
🕷🚗🐋🐒🛸🌷
🦴👁🍫🦴🚗

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

Hulk
Bruce Banner (Hulk) vyrůstal v rodině

matky pečovatelky a otce vědce, který udělal na
Bruceovi, když byl ještě malé dítě pokus. Píchnul
do něj speciální sérum, které ho mělo udělat
silnějším. Sérum ale moc nefungovalo, tak to otec
bral jako neúspěch. Jeho žena se pak pokusila utéct,
ale její manžel ji zastavil. Proto Bruce odešel od
svého otce k jeho tetě. Později se ukázalo, že Bruce
je velice chytrý, vystudoval vysokou školu, a poté
se stal jaderným fyzikem. Při pokusu o výrobu
gama pumy byl Bruce ozářen gama zářením. Jeho
buňky pojmuly energii z gama záření a
mnohonásobně se zesílily. Bruceovi buňky se
aktivují poté, co se naštve, a čím déle je ve stavu
Hulka, tím těžší je ho vrátit zpět do režimu Bruce
Bannera.

Hulkovi schopnosti jsou: neomezená síla,
obrovská odolnost, skákání a možnost pojmutí
energie. Později se vylepšil tím, že mu funguje
inteligence a přitom má svoje silné tělo, protože
předtím, když byl ve svém stavu síly skoro vůbec
nemyslel.

Iron Man
Tony Stark (Iron Man) měl otce miliardáře,

takže měl dobrý start do života. Ze začátku řídil
firmu Stark Industries weapons. Poté, co přednášel
o své zbrani a jel domů, přepadli ho teroristé.
Přitom ho zranily střepiny, a proto si musel vyrobit
mini reaktor, který si pak strčil do hrudi, aby mu
střepiny pomocí magnetu nasával. Poté ho teroristé
uvěznili v jeskyni, kde měl za pomoci jednoho
učitele vyrobit super jadernou zbraň. Tonyho ale
napadl plán, jak se dostat ven - postavit super oblek,
a s jeho pomocí se dostat ven. Plán se naštěstí
povedl a Tonyho pak našli v poušti. Později
vymyslel hodně vylepšenou verzi starého obleku a
následně vymýšlel další a další. Všechny byly
označené Mark.

Zajímavosti: Tony byl nejbohatší Avenger, a proto
Avengery sponzoroval. Také vyvinul nanooblek,
kterému mohly dorůstat části. Poslední, co
Avegerům hodně pomohlo: vyvinul oblek, který byl
určen k poražení Hulka.
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Lunar cruiser

Lunar cruiser je nové měsíční auto. Asi to nevíte,
ale auta byla na měsíci již před 50 lety v programu
Apollo. Toto nové auto by se mělo projet po měsíci
mezi lety 2024 a 2026. Lunar cruiser bude vybaven
přetlakovou komorou a kabinou pro dva lidi.
Přetlaková komora vyrovnává tlak. Tlak si můžete
představit jako sílu, která na vás tlačí. Pokud je tato
síla moc silná či moc slabá, lidem to nesvědčí. Tato
komora se tedy postará o to, aby lidé v tomto
vozidle přežili. Lunar cruiser má být poháněn
vodíkem. Vodík je látka, se kterou jste se jistě
setkali ve vodě, kde se vyskytuje s kyslíkem. Vodík
a kyslík jsou malinké kuličky, které dohromady
tvoří obrovskou armádu, kterou my vnímáme jako
vodu. Ale zpět k tématu. Pokud ráno jezdíte do
školy autem, tak pravděpodobně jedete na fosilní
paliva, ta vznikají po miliony let z dávno uhynulých
zvířat, která se po dlouhou dobu přeměňují v hmotu
tzv. ropu, díky které můžeme jet do školy. Ale na
měsíci žádná zvířata nežijí, tzn. že tu ropa není.
Proto bude lunar cruiser poháněn vodíkem. V
oblasti měsíčních pólů se totiž nachází voda a
pokud vodu rozdělíte, vznikne vodík a kyslík.
Kyslík mohou astronauti dýchat a vodíkem mohou
pohánět auto. Na obrázku můžete vidět bílé
podlouhlé auto. Zadní část auta je ona přetlaková
komora a vepředu je kabina pro dva lidi. V případě
nouze, například rozbití stanice a následné

evakuace, se do lunar cruiseru vejdou čtyři lidé.
Také jste si možná všimli zlatých oken. Ta mají
fungovat jako takové sluneční brýle. Ve vesmíru,
tedy i na měsíci, je totiž velmi silné sluneční záření,
které ovšem poskytuje nejen teplo a světlo, ale také
radioaktivitu, a ta není pro lidské tělo zdravá. To ale
není vše, protože pokud by vás oslnilo slunce a vy
byste nabourali auto za několik milionů, NASA by
vás asi nepochválila. Ono vozítko, které bylo na
měsíci před 50 lety vypadalo nějak takto:

Prostě nic moc, takové sáně na kolečkách. Ale jistě
je lunar cruiser další krůček k objevování vesmíru.
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Soutěž pro 4. třídu

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

Máme doma šuplík a v něm jsou červené a zelené
ponožky. Jednou, když jsme měli jít do divadla a já
potřeboval  dvě ponožky stejné barvy, zrovna
vypnuli proud. Nebyl čas na hledání baterky, a tak
jsem tedy popadl několik ponožek, dal je do kapsy
a rychle běžel do taxíku, kde jsem si teprve nasadil
ty dvě stejnobarevné (mně je jedno, jestli mám do
divadla červené nebo zelené, jenom musejí být
stejné barvy). A teď otázka pro vás: Kolik
ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych
měl určitě alespoň dvě stejné barvy?

Představte si, že máme nádrž se třemi dírami. Jedna
je nahoře, druhá je uprostřed a třetí dole. Ze které
díry bude voda tryskat nejdále, pokud je nádrž
naplněná?
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Rozhovor s cizinkou (Masako)

1. Odkud pocházíš?

z Japonska z ostrova Awadži

2. Umíš výborně česky. Jaké situaci ses divila,
když ses češtinu učila?

Chodila jsem do jazykové školy s ostatními žáky,
všichni kromě mě a jednoho Belgičana česky uměli
docela dobře. S Belgičanem jsem se kamarádila a
vždy mi oznamoval důležité věci, třeba po roce mi
napsal, že bude mít svatbu. Pak mi řekl, že se jim
narodilo dítě pak, že se jim narodilo další a další, až
měli pět dětí. Po dvou letech mi znovu poslal
zprávu, že se rozešli.

3. Co se ti na ČR líbí?

Nemusím tolik pracovat.

4. Jaká jsou tvá oblíbená česká jídla?

Mám ráda svíčkovou a guláš.

Recept na jídlo pocházející z Japonska najdete na
straně 5.

Omalovánky na konec
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Doufáme, že  se Vám časopis líbil a těšte se na další díl Info

Tornáda.
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