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Úvodník
 
 
Je opět prosinec. Měsíc, kdy
vychází další číslo školního
časopisu. Měsíc, kdy si
připomínáme 65. výročí
založení naší školy. Měsíc, kdy
se všichni těší na vánoční
atmosféru a rodinnou pohodu.
A my doufáme, že i v tento čas
si najdete chvilku na přečtení
našeho časopisu.
 
 
Redakční tým
 
 
 
 
 
 
 
Veselé Vánoce a šťastné
vykročení do nového roku
2023
 
přeje
 
redakce Školního tornáda
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PROFIL 
ABSOLVENTA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
aneb CO MI DALA 
ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA

ve škole, už nám nikdo nikdy
vzít nemůže. Maximálně naše
paměť, ale stejně ty informace
budou navždy uschované
v zákoutích našeho mozku.
 
 
Škola nás také naučila se
socializovat a komunikovat
s lidmi. Našli jsme si kamarády,
ať u ve třídě mezi spolužáky
nebo mezi žáky v jiných třídách.
Naučila nás spolupracovat
s lidmi a sdílet své názory
a nápady, také respektovat
ostatní a jejich myšlenky. Mít
sebedůvěru, být soběstační
a sebevědomí. Naučili jsme se
pracovat a využívat našich
schopností a dovedností,
překonávat problémy a hledat
jejich řešení. Umíme se
vypořádat s prohrou a zvednout
se zpátky na nohy.
 
 
Také víme, co jsou zásady
a pravidla slušného chování
a jak správně máme mluvit
s dospělou osobou.
Všechny tyto věci nám dala
základní škola a jsme připraveni
se vzdělávat dále a rozvíjet naše
schopnosti na střední škole. Ne
nadarmo se říká, že škola je
základ pro život a že škola je
místo k životu.
 
 
Adéla Strakošová (9. B)

 
Těch devět let uběhlo jako voda
a teď všichni stojíme
před velkým životním
rozhodnutím. Mnoho z nás už
dosáhlo patnácti let a chystají se
vybrat si, kam jejich kroky
povedou. Všichni se brzy
rozprchneme a poputujeme
životem každý sám. Co se
většina z nás naučila a co si
odnese ze základní školy?
 
 
V prvé řadě nás naučila
dodržovat určitý harmonogram.
Každý ví, že je důležité přijít
kamkoliv ve správný čas. Že
vyučování začíná přesně v osm
hodin, a ne o pět minut později.
Také nás škola naučila

dodržovat termíny. Jelikož
v budoucnu by se nám to mohlo
vymstít v podobě výplaty, která
nepřijde anebo hůř – vyhození
z práce.
 
 
Škola nám dala plno možností
ke vzdělávání a rozvoje našeho
myšlení. Rozvíjela naše
vědomosti a každý den jsme se
mohli dozvědět něco nového.
Dala nám rozhled v mnoha
oborech a oblastech života, které
můžeme využít v životě
a poradit si s nimi. Kdo ví, kdy
se nám některá z informací
získaných ve škole bude hodit.
Protože to, co se naučíme

ÓDA NA ŠKOLU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Před 65 lety
začaly zde chodit děti.
Učila jsi naše tatínky, maminky
a ti na tebe mají krásné
vzpomínky.
Historie dlouhá to je,
ale to nás inspiruje.
Vzdělání je potřeba,
škola ti dá do těla.
Tělocvičnu krásnou máme,
dvě kolečka si v ní dáme.
Děkujeme za tvůj čas,
naučila si nás, co jsme zač.
Přejeme ti spoustu dalších let,
aby se počet žáků zved.
Co ti ještě přáti máme?
Všichni ti teď holdy vzdáme.
To je naše přáníčko,
děkujeme, školičko!
 
(Složili žáci VII. A v hodině Jč )
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Výlet do Vídně
 
O podzimních prázdninách jsme
se s rodinou vydali vlakem
na výlet do Vídně, hlavního
města Rakouska. Ubytovali jsme
se v malém bytě naproti
tramvajové zastávky a metra.
 
 
Hned první den odpoledne jsme
nasedli na speciální autobus -
Hop on, Hop off. Mohli jsme
tedy vystupovat na jakékoliv
zastávce a podívat se na nějakou
památku a zase nasednout
na stejný autobus a pokračovat
dále. Navštívili jsme zámek
Schönbrunn a Vídeňskou státní
operu. Večer jsme jeli
do zábavního parku Prater, který
se chlubí více než 250
nejrůznějšími atrakcemi. Večer
byl celý park krásně barevně
osvětlen.
 
 
Druhý den jsme se opět vrátili
k Schönbrunnu a navštívili zoo,
které se nacházelo uvnitř
zahrady tohoto zámku.
Samozřejmě jsme nevynechali
ani nákupní centrum Westfield,
které bylo ale mimo Vídeň.

 
 
 
Třetí a poslední den jsme viděli
katedrálu sv. Štěpána, budovu
v centru Vídně, ve které zasedá
rakouský parlament, a Hofburg,
což je hrad, respektive palácový
komplex v centru Vídně.
 
 
 
 

Určitě doporučuji prohlédnout si
Vídeň a její památky
o jakýchkoliv prázdninách
nebo třeba k návštěvě Vídně
využít vánoční trhy, které také
stojí za to.
 
 
 
V. Svobodová, VIII. B

Poznávací zájezd – 
Brno

Ve středu 12. 10. se vybraní žáci
druhého stupně vydali s p.
učitelkami Opletalovou
a Šebestovou na výlet do Brna.
Už v 6,45 hod. jsme se všichni
setkali na nádraží Ostrava -
Svinov a poté se vydali na skoro
tříhodinovou jízdu autobusem.
Ovšem nuda nebyla,
na sedadlech před námi byly
zabudované malé obrazovky se
zábavou v podobě filmů
nebo her. Nebo jsme se mohli
dívat z okna na krásnou
moravskou krajinu,
protože v tuhle dobu ještě hezky
svítilo slunce.
 
Kolem desáté se vystoupilo
z autobusu a hned první zastávka
byla v Kapucínské hrobce, kde
nás čekala komentovaná
prohlídka. Po asi hodinové

přednášce jsme šli směrem
na Zelný trh. Tam jsme se ale
moc dlouho nezdrželi a zamířili
se podívat na brněnského draka.
Je to vlastně vycpaný krokodýl,
kterého najdete zavěšeného
u Staré radnice, kde je
i infocentrum. Zde se daly
zakoupit suvenýry a poté jsme se
vydali na náměstí Svobody.
Mohli jsme se podívat
na brněnský časostroj
a zkoumat, jak vlastně tento
orloj funguje. Nebo jsme mohli
zavítat do tamních obchůdků
na náměstí.
V 13,15 jsme se vydali do kopce
na hrad Špilberk, kde nás opět
čekala prohlídka. Ale ještě
před ní jsme se mohli pokochat
výhledem na téměř celé Brno.
Cestou zpět jsme zavítali na vrch
Petrov, kde jsme si prohlédli
katedrály sv. Petra a Pavla. A jen
tak mimochodem, zajímavostí
je, že tato katedrála je
vyobrazena na české
desetikoruně.
 
Poté jsme vyrazili na nádraží
zase přes Zelný trh k našemu
autobusu, který už tam čekal.

Žáci nastoupili a hurá zpátky
do Ostravy.
Počasí hezky vyšlo, nespadla ani
kapička deště a tento výlet se
velmi vydařil. Myslím, že budu
mluvit za všechny, když řeknu,
že to byl velmi fajn zážitek.
 
 
 
Adéla Strakošová IX. B
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Pěšky do školy  
 
 
Nakonec jsme se ptali, jak lidé
vnímají dopravu v Ostravě –
Hrabové? Většina lidí by chtěla
přidat více spojů MHD, jiní si
myslí, že není potřeba nic měnit.
 
 
Bílá A., Pavelcová N.,
Siegelstein A., Smertenko V. -
9.B

Naše škola se zúčastnila
projektu „Pěšky do školy“. Žáci
9. B vytvořili dotazník, který se
týkal dopravy v Ostravě –
Hrabové. Na otázky nám
odpovědělo celkem 25 lidí.
 
 
 
Na otázku využívání městské
hromadné dopravy odpovědělo
19 lidí pozitivně.
Měli by být strážníci
na přechodu u školy po výuce?
15 lidí si myslí, že ano.
Ptali jsme se kolemjdoucích,
zdali někdy chodí přes přechod
na červenou. 11 lidí se přiznalo,
že občas přejde na červenou.
Na otázku „Jak přispíváte
k ekologičtější dopravě?“ se
na 1. místě umístilo používání
MHD, na 2. místě chůze pěšky
a na 3. místě jízda koloběžkou.

Rychločtení  
 
Jak se rychle naučit číst?
Pokud chcete číst rychleji,
musíte na jednu fixaci (zastavení
oka v textu) zafixovat
více slov. Sami si to zkuste, není
to nijak těžké. Prostě zkuste
najednou přečíst 2
slova bez další fixace.
Průměrný člověk přečte 150 až
200 slov za minutu. Obecně
potom platí, že člověk
přečte za hodinu kolem 40 - 50
stran. U rychle čtoucího člověka
se za slušný průměr
považuje více než 600 slov
za minutu.
 
 
Je tedy možné zrychlit se
v četbě? 
Samozřejmě to záleží i od

samotné knihy.
Pokud vás kniha baví a jste do ní
ponoření, tak potom ji čtete
rychleji. Pokud vás
naopak nudí, budete očima
utíkat z knihy a nesoustředit se
na text.
 
 
Mé rychločtení
Už jako malá jsem měla čtení
moc ráda. Od útlého dětství mi
rodiče
předčítali knížky. Když jsem
byla větší, ale ještě jsem číst
neuměla, vyprávěla jsem
příběhy podle obrázků. V šesti
jsem už dokázala krásně číst.
Od sedmi let jsem si
uměla číst samostatně v hlavě.
V osmi letech jsem dokázala číst
tak rychle, že jsem
za hodinu přečetla menší knížku.

Během dvou měsíců jsem
přečetla všech sedm
knih o Harry Potterovi. Dnes čtu
desítky stran za hodinu. Čtení
miluji.
 
 
Marie Šimíková IV. B

Podle Wikipedie je rychločtení
speciální metoda vnímání textu
očima a jeho
myšlenkové zpracování,
při němž dochází současně se
zvyšováním rychlosti i k
lepšímu zapamatování
přečteného a k lepšímu odlišení
podstatného a druhořadého.

Projekt 
Spisovatelem 
snadno a rychle

Tím došlo k prohlubování
čtenářských dovedností, ke
schopnosti vyhledávat v textu
informace a dále s nimi
pracovat, uvědomit si jednotlivé
části příběhu či povídky a jejich
charakteristické rysy.
V některých případech došlo i k
propojení a srovnání s filmovou
podobou díla.

V průběhu měsíce října 2022 byl
realizován projekt
„Spisovatelem snadno a rychle“.
Zúčastnili se ho žáci 1. stupně
a deváté ročníky.
 
 
Žáci byli seznámeni s různými
žánry literatury, např. s bajkou,
fantastickou a dobrodružnou
literaturou, s příběhy s dětským
hrdinou nebo povídkami.
Společně přečetli jednu z knih
na dané téma a vypracovali
pracovní list k přečtené knize.
 
 

Při besedě se spisovatelem
Janem Svitákem žáci načerpali
inspiraci a potřebné informace
k pokusu o svou vlastní tvorbu,
neboť se následně pokusili
samostatně vytvořit další
pokračování díla včetně ilustrace
svého vlastního příběhu. Jejich
práce byly svázány
do samostatné „třídní“ knihy.
Součástí tohoto projektu byl
i mezinárodní projekt „Záložka
do knihy“ s tématem „Můj
literární příběh čeká na tvé
přečtení“. Děti kreslily dle svého
vymyšleného příběhu záložku
určenou dětem na Slovensku
v partnerské škole v Levicích.
Od nich na oplátku obdrží jejich
výtvory s případným kontaktem
a může vzniknout nová
spolupráce s dopisováním.
 
 

 
Nejzdařilejší práce byly oceněny
diplomy a knihami a všechny
děti získaly sladkou odměnu.
Poděkování rovněž náleží všem
pedagogům, kteří se výrazným
přičiněním zasloužili o zdárný
průběh tohoto projektu.
 
Karin Kaňovská
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Třídy 1. A a 1. B Třídy 2. A a 2. B

Třídy 3. A a 3. B Třídy 4. A a 4. B

Třídy 5. A a 5. B Spisovatelem snadno a rychle

Spisovatelem snadno a rychle Spisovatelem snadno a rychle
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Představujeme 
tanečnici 
Viktorii 
Petrovou

tanec, kterým tanečník vyjadřuje
pocity pomocí tance, který se
většinou vztahuje na určitý
hudební žánr.
Viktorie začala tancovat, když jí
byly 3 roky se skupinou Funky
Beat, se kterou trénuje
ve Frýdku-Místku. Největším
vyznamenáním její taneční
skupiny je například 1. místo
v evropském kole v Belgii
v květnu 2022 nebo 2. místo
na světě v Portugalsku v říjnu
2022.
Tanec ji baví, někdy ale
kvůli němu nemůže být
s rodinou nebo kamarády, ale
díky tomu má hezké zážitky,
inspiraci a nové kamarády.
Pokud by někdo chtěl začít
tančit street dance a má rád
hudbu, stačí si najít nejbližší
taneční školu.
 
Jakub Maixner a Václav Nytra
VI. A

Viktorie Petrová, které je 11 let,
tančí takzvaný street dance už 8
let. Street dance je pouliční

Fotbalista 
Adam Čapek

Messi.
Chceš nebo plánuješ skončit
s fotbalem?
Ne, ale plánoval jsem přestoupit,
ale nakonec jsem zůstal.
Jak často máš tréninky?
Tréninky mám 2x týdně.
Podporují tě rodiče ve fotbale?
Ano, podporují mě hodně.
Jak často máš zápasy?
V sezóně mám zápasy 1x týdně.
Kolik peněz tvoji rodiče
investovali do fotbalu?
Moji rodiče investovali hodně
peněz do fotbalu.
Jaké jsou tvoje oblíbené
kopačky?
Moje nejoblíbenější jsou
kopačky Predator.
Jaký je tvůj fotbalový cíl ?
Můj největší cíl a sen je hrát
za dobrý klub.
 
Alexandra Siegelstein, Nela
Pavelcová IX. B

Jak ses dostal k fotbalu?
K fotbalu mě už od mala vedl
otec. Hraju ho už od svých 6 let.
Jak dlouho hraješ fotbal?
Fotbal hraju už 8 let.
Kdo je tvůj fotbalový vzor?
Můj fotbalový vzor je Lionel

Zajímavý 
koníček 
Maxima 
Smertenka

Popíšeš nám prosím ve zkratce
svůj koníček?
Jde o to, že chodím po polích
a lesích a hledám vzácné
a kovové artefakty s detektorem
kovu.
 
Jak ses k tomu vůbec dostal?
Dostal jsem se k tomu
přes mého otce, který taky hledá.
 
Jak dlouho se koníčku
věnuješ?
Už si to ani nepamatuju, ale svůj
první detektor kovu jsem dostal
asi před 8 lety.
 
Jakou výbavu potřebuješ?
Detektor, dohledávačku, lopatu,
rukavice, batoh na nálezy, pevné
nervy a trpělivost.
 
 

Co nejvzácnějšího jsi našel?
Stříbrnou minci z roku 1852,
na které je erb.
 
Je nějaký nález, který nacházíš
často a nerad?
Vyloženě nesnáším, když najdu
moderní odpad (plechovky).
 
Kolik může stát výbava?
U začátečníka to může být asi
kolem 5 - 7 tisíc, ale
u pokročilého to může být
i kolem
35 - 45 tisíc.
 
Co tě na tvém koníčku baví?
Baví mě dějepis, takže
když najdu nějakou historickou
věc, rád si ji najdu na internetu
a něco si o ní přečtu. Je to dost
zajímavé.

Valerie Smertenko, IX. B

Rap je životní 
vášeň Jiřího 
Neuwirta

neboli Den Verto, a pár dalších
začínajících umělců.
 
Kolik alb už jsi vydal? 
Vydal jsem 3 alba a dohromady
asi tak 80 tracků.
 
Jaké máš vybavení? 
Mám zvukovku, mikrofon,
bedny, nějaké filtry, stojan,
máme program na hudbu
a akustiku.
 
Máš nějaký idol?
Asi nějací rappeři jako jsou
Smack nebo Sergei. Spíše ti
čeští rappeři, zahraniční rap
vůbec neposlouchám.

Kdy jsi začal s hudbou?
Bylo to v létě v červenci,
konkrétně roku 2020.
 
Co tě přivedlo k hudbě? 
Jelikož jsem většinou poslouchal
rap, tak jsem si řekl, že bych to
mohl zkusit. Zpočátku to bylo
katastrofální, ale nějak jsem se
k tomu dostával víc a víc a teď
dělám rap.
 
Počítal jsi s tím, že by ti to
mohlo vydělávat?
Ano, počítal.
 
Pomáhá ti s tím někdo?
Ano, pomáhá mi Daniel Pilch,

Máš nějaký cíl, kam až to
chceš dotáhnout? 
Mohlo by mě to živit. Studio už
máme, tak snad to dopadne
dobře.
 
Máš někoho, s kým bys chtěl
udělat písničku? 
Rozhodně bych chtěl jednoho
dne mít track třeba se Smackem,
Painem, Viktorem Sheenem
a mnoha dalšími umělci, ale taky
třeba s těmi začínajícími.
Neustále hledám nějaké nové
lidi, s kterými bych mohl něco
udělat. Už třeba mám nějaké

tracky s Den Vertem, Chef
Yakubkem, Eightmidem,
LastMirkem, hayeckem atd.
 
Pod jakým jménem tě můžeme
najít a kde? 
Hudbu mám na YouTube,
Spotify, Apple Music a dalších
hudebních platformách
pod jménem Nojwa.
 
 
Za rozhovor děkuje A. Bílá a V.
Sládečková, IX. B
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Top 5 nejlepších vánočních 
dárků

Všichni víme, jak těžké je
vybírat vánoční dárky, tak vám
přinášíme pár tipů, nápadů:
 
 
5. místo - Svíčky. Svíčky
vždycky potěší každou mamku.
Je to ideální dárek, když už
nevíte, co dál. A aspoň vám to
doma bude vonět.
 
 
4. místo - Krémy na ruce.
Pro všechny dospělé
doporučujeme krémy na ruce.
Hlavně pro táty.
 
 
3. místo - Oblečení. Za oblečení
je každý rád. Pokud nejste
rozmazlení, budete mít vždycky
radost. A stejně tak i členové
vaší rodiny.

 
2. místo - Mýdla/sprchové gely.
Nikdy neurazí ani nenadchne. Je
to takový neutrální dárek, co
potěší. Všichni z vaší rodiny
budou aspoň vonět.
 
 
1. místo - Ponožky. Ponožky
jsou ideální dárek na Vánoce.
Jestli na Vánoce nedostane
aspoň jeden člen rodiny
ponožky, tak to nejsou ty pravé
Vánoce.
 
 
Alexandra Siegelstein a Nela
Pavelcová, IX. B

Recept na vánoční cukroví - 
vanilkové rohlíčky

Ingredience: 
 
o 300g hladké mouky
o 40 g cukr moučka
o Špetka soli
o Vanilkový cukr 40g
o Vlašské ořechy
o Citronová kůra z 1 citronu
 
Vše dáme do misky
a promícháme, poté přidáme 2
žloutky a 200g měkkého másla.
Znovu propracujeme rukou
v hladké těsto.
 
Těsto dáme odpočinout na 1
hodinu do chladu.
 
Po hodině si na pracovní desku
dáme hladkou mouku a z těsta
uděláme váleček, který
nakrájíme na malé stejné dílky.

Každý dílek vypracujeme
do tvaru rohlíčku.
 
Pečeme na pečícím papíře 10
-12 minut při 200°C. Nakonec
vyndáme z trouby a obalíme
v cukru. Dobrou chuť!!!
 
Veselé Vánoce
 
Anežka Chlupatá, Karolína
Stekerová VII. A

Vánoční báseň Marie Šimíkové
Vánoce
 
Vánoce, Vánoce,
 
kdo by je neměl rád?
 
Při nich se můžeme s rodinou
smát.
 
A zatímco jíme kapra,
 
Ježíšek nám dárky dává.
 
Zdá se to jak chvilinka,
 
když zvoneček zacinká.
 
Dárky spolu rozbalíme,
 
cukrovím si život osladíme.
 
 
Marie Šimíková IV. B

Vánoční tradice žáků naší školy

Jak už víte, blíží se vánoční
svátky, a abychom vám trochu
navodili tu správnou vánoční
atmosféru, rozhodli jsme se, že
se zeptáme žáků naší školy
na jejich rodinné zvyky a tradice
o Vánocích.
 
Eliška (1. A) - peče cukroví 
Gabriela (1. B) - zpívají koledy
Klára (2. A) - pečou cukroví
Jan (2. B) - mají na večeři 3
chody
Matyáš (3. A)- staví perníkový
kalendář
Eliška (3. B) - vyhlíží Ježíška
Zita (4. A) – pletou a pečou
vánočku
Standa (4. B)- zdobí stromeček
Kuba (5. A) - krájí jablko
Klára (5. B) - věší rozkrojené
jablko na stromeček

Ludmila (6. A) - pouští lodičky
Natálie (6. B)- smaží kapra
Sabina (7. A) - zapalují
prskavky
Johana (7. B)- lijí olovo
Karolína (8. A) - dávají si
peníze pod talíř
Vanesa (8. B)- rozkrajují jablko
Jiří (9. A) - dávají si šupiny
pod talíř
Max (9. B)- zpívají u stromečku
 
 
Anežka Chlupatá, Karolína
Stekerová (7. A)
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Představujeme 
basketbalistu 
Vojtěcha Jendryska
Kdy jsi začal s basketem?
V pěti letech, v létě.
 
 
Za jaký basketbalový klub
hraješ?
BK NH Ostrava.
 
 
Jak často máš tréninky?
4x týdně, od 2 do půl 4.
 
 
Jezdíš také na zápasy?
Ano, co 2 týdny.
 
 
Kde nejdál v naší republice jsi
hrál zápas?
Na okraji Prahy.
 
 
Líbilo se tvým blízkým, že jsi
začal hrát?
Ano, všichni mě podporovali.
 
 
Co tě na basketu nejvíce baví?
Běhání a pohyb, je to zábava.
 
 
Máš nějaké další koníčky?
Chodím ven s kamarády, jezdím
na kole a na koloběžce.
 
 
Jak se těšíš na Vánoce?
Hodně, máme už adventní
kalendář.

 
Děkuji za rozhovor a přeji ti, ať
se ti stále tak daří.
 
 
Marie Šimíková IV. B

Vtipy o sportu
Přijde v zimě rybář
na zamrzlou vodní plochu,
vezme sekeru a začne sekat
díru. Náhle se ozve hlas:
„Tady nic neulovíš.“
Rybář se rozhlíží, ale nikoho
nevidí. Pokrčí rameny a jde
o kus dál. Zatne sekeru
do ledu, když se opět ozve
hlas:
„Tady opravdu nic neulovíš.“
Rybář se zase začne rozhlížet,
ale nikde ani živáčka. Vzdálí
se opět o několik metrů
a rozmáchne se sekerou, ale
ani nezasekne a už se ozve
hlas:
„Povídám, že tu nic neulovíš.“
Rybář kouká na všechny
strany, ale nikde nikdo. Zeptá
se tedy:
„Kdo to volá?“
„Tady správce stadionu.“

 
Včera jsem spálil 1200 kalorií.
Zapomněl jsem pizzu v troubě.
 
„To není pravda, nikdo tě
nechce zabít.“
„Tak proč po mně střílejí?“
„Protože jsi brankář.

 
Jde jedna kamarádka a potká
druhou kamarádku a ptá se jí:
„Ty chodíš na karate, Kláro,
viď?“ Klára odpovídá: „Ano,
chodím.“
„A jaký máš pásek?“ ptá se
první kamarádka.
„Podle toho, s čím mi ho máma
vypere.“
 
„Já běhám stovku za 8
sekund!“ vytahuje se Michal
před kamarády. „Nesmysl,
rekord je 10 sekund!“ „No jo,
ale ne když znáš zkratku!“
 
Volá fotbalista otci:
“Ahoj tati, dneska jsem dal 2
góly!“
“No, to jo super a kolik to
skončilo?“
“1:1“

 
 
Přijde frajer poprvé
do posilovny a hned se ptá
trenéra: „Za tři dny mám
rande a chtěl bych na ni fakt
zapůsobit, který přístroj mám
použít?“
Trenér se na něj podívá,
zamyslí se a říká: „Nejlepší
bude bankomat vedle
východu...“
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Sváteční idylka
„Mámo, cítíš to? Vůně vanilky,
čerstvě uříznuté jedličky,
vánočního cukroví...”
„Cítím, cítím - sousedi se ale
maj!”

Naše dcera se právě stala...
„Naše dcera se právě stala
dospělou!” oznamuje otec
před Vánocemi mámě.
„Proboha, jak se to stalo?”
„Otevřela šatník a vyhlásila, že
si nemá na Silvestra co obléct!”

Sladkosti
Loudí sestra o Vánocích: „Jirko,
nemáš něco sladkýho?” „Ne, ale
v obýváku jsou bonbóny
a sušenky.” Dívka odvrátí svou
tvář: „Tak to ne, těch už mám
plný zuby.” Brácha na to
pohotově: „Tak si je máš
vyčistit.”

Bílý den
„Vstávej, Františku, už je bílý
den,” budí chlapce o Vánocích
babička.
Franta mrzutě povídá: „No a?
Sníh už je přes dva týdny.“

Pepíček na Vánoce
„Opravdu mi přineseš nové
bubny?“ ptá se Pepíček Santy.
Odpověď zněla: „Ano,
protože tví rodiče letos opravdu
moc zlobili.“

Blondýnky a vánoční stromeček
Dvě blondýnky jdou do lesa
pro vánoční stromek a jedna
říká: „Tak co, našla jsi nějaký?“
A ta druhá odpoví: „Ne, nenašla,
co kdybychom se na to
vykašlaly a vzaly ten
neozdobený?“

Poděkování
Děkujeme, že jste došli
při listování našeho časopisu až
na konec. Doufáme, že jste se
něco zajímavého dozvěděli
a pobavili jste se. Náš redakční
tým Školního tornáda se bude
těšit na konec druhého pololetí
tohoto školního roku, kdy vám
přineseme další vydání našeho
školního časopisu.
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