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Ester Ledecká
Ester Ledecká se narodila v Praze v roce 1995, 23. března.
Je českou snowboardistkou a alpskou lyžařkou. Kdo je její otec? Její táta je zpěvák a skladatel
Janek Ledecký. Dědečkem je hokejista Jan Klapáč. Starší bratr Jonáš Ledecký působí jako
výtvarník. V dětství nechodila do školy, absolvovala domácí vzdělávání. V roce 2014
odmaturovala na gymnáziu Bankovní akademie v Kodaňské.

V letech 2016-2018 a 2020 vyhrála anketu král bílé stopy. V říjnu 2018 zvítězila v anketě armádní sportovce
roku. Dne 28 října 2018 ji prezident Miloš Zeman udělil medaili za zásluhy a na konci olympijského roku
převzala titul sportovce roku 2018. Tuto anketu vyhrála s rekordním náskokem 759 bodů.

Výška: 173 cm

Váha: 68 kg

Sport: snowboarding

Chtěla bych také dělat snowboarding. Je to určitě zábava tam skákat přes ty kopečky byla by to
zábava tam skákat a jezdit a vyhrát nějakou tu soutěž a jako ona.
Autor: Anna Kalivodová
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ŠKOLNÍ PARLAMENT 2022
Poté, co převzala parlament paní učitelka Šrumová, už se nudit nebudeme.
V druhém pololetí převzala školní parlament paní učitelka Šrumová, protože paní učitelka
Kouřilová je na mateřské dovolené. U paní učitelky Šrumové, a to cituji: „Se už na zadek
neposadíme a pojedeme jako myši.“

Na dnešním zasedání (28.1.22) se řešilo pár věcí, které se hned dozvíte.
1- Fotbálkový zápas
Na konec února se plánuje zápas ve stolním fotbale. Ne nadarmo každý den cvičí
spolužáci, aby vyhráli. Začínám si myslet, že se z toho stane školní tradice, protože už
je to druhý rok, kdy se něco takové odehrává. Začínají se dělat přihlášky, tak se
nezapomeňte přihlásit i vy, ať máte šanci vyhrát krásné ceny.

2- Psí útulek
Skoro každý má rád psy, a tak se paní učitelka
rozhodla, že by členové parlamentu mohli
zajet do útulku, který spadá pod Štěti, a
vyvenčit ve volném čase psy.

3- Tříděný odpad

V každé třidě kdysi bývaly koše na tříděný odpad a žáci deváté třídy je chtějí zavést
znovu. Nejen, že se zpět vrátí papír a plast, ale i nově bio odpad a koš na mlíčka. Toto
moc doporučuji, protože už mě vůbec nebaví chodit ze třídy na chodbu a jít dlouhou
trasu, než to vyhodím.

Sama doufám, že se školní parlament rozjede a bude nám ve škole i venku lepe.
Darja Bělíčková
Zdroj – Google obrázky
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ŠTĚTÍ A MÍSTA, KAM
CHODIT
Každý se doma někdy nudil nebo nevěděl kam jít. Já také a už to nechci nikdy
zažít. Myslím si, že ani ostatní. Takže vám sem napíši pár míst, kam jít a nenudit
se.
1. Kino
Kino je taková nouzovka, když už fakt
nevíte, kam jít a jste moc líní jet daleko.
Kino ve Štětí se sice nevyrovná Cinema
city, ale nám to stačí. Je v něm rozmanitý
výběr filmů a každý si tam vybere aspoň
něco.

2.

Knihovna
Věřím, že to není šálek kávy úplně pro všechny, ale jednou tam musíme jít všichni.
V naší knihovně jsou i počítače, takže si tam můžete zajít zahrát hru třeba GTA V.
Pořádají se tam také různé soutěže, do kterých se můžete přihlásit. Třeba fotografická
soutěž nebo soutěž v malování.

3.

Labe aréna
Labe aréna je super. Můžete tam chodit do posilovny a někdy se tam pořádají akce pro
lidi a děti. Jsou tam běžecké pásy, veslovací trenažéry a spoustu dalších věcí, takže si
tam každý najde něco. Na celý rok se tam platí 200 Kč.
Není moc daleko od centra města, ale trochu se projdete. Sami jsme tam šli se třídou a
byli na veslovacích trenažérech. Měli jsme na nich soutěž, u které nevím vítěze, protože
jsem odešla, ale baví mě to tam. Vždy, když tam jsme, tak dostaneme popcorn.
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4.

Okolí
Když
rádi
chodíte,
doporučila bych vám třeba
Harfenici. Harfenice je
soubor reliéfů vytesaných
do pískovcové skály a
nachází se v Želízech, které
také nejsou moc daleko.
Dále třeba Čertovy Hlavy,
které jsou také v Želízech.
Je to sice kopec, jak něco,
ale stoji to. Je tam krásný
výhled a užijete si přírodu
kolem.
Když máte rádi zvířata, běžte se podívat do zoo parku Zelčín. Chodím tam s rodinou a
jednou jsem tam malém spadla z koně, ale jinak dobrý. Jdou tam koně, osli, a i malí
klokánci.

5.

Labe
Štětím protéká řeka Labe, tak proč
toho nevyužít. Když půjdete
k Labi, třeba na procházku je to
tam strašně hezké. Já se tam bojím
jít sama, jelikož je tam skate park
a chodí tam puberťáci. Když jdete
trochu dál po cestě jste v lese a
když projedete tím lesem jste na
poli a můžete si utrhnout třeba
kukuřici.

Samozřejmě je ve Štětí ještě spousta zajímavých míst, ale tady jsem vypsala jen ty takové
nejdůležitější a nejzajímavější.

Darja Bělíčková
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Zdroj – Google obrázky

Péče o zakrslého králíčka
Péče o zakrslého králíčka není jenom o tom, že ho 2x denně nakrmíte a konec. Králíček je
velmi aktivní zvířátko plné energie, které potřebuje neustálou pozornost a pohyb.

Chovatelská stanice nebo zverimex?
Chovatelská stanice je lepší volba než zverimex. Ve zverimexu nikdy nevíte, v jakých
podmínkách králíček žil, Neřeknou vám zkrátka to, co v chovatelské stanici. Třeba kdyby byl
králíček náhodou nějaký alergický, co má rád nebo co mu dosud dávali.
Při výběru chovatele si však také musíte dát pozor.

Seznámení a převoz
Pro králíčka už musíte mít připravenou přepravku, ve
které převezete králíčka domů. Po cestě by měl mít u
sebe hlavně seno a vodu (granule).
Pro králíčka už musíte mít doma připravenou veškerou
výbavu.

První seznámení
Na králíčka byste neměli tlačit. Zkuste ho nechat běhat
po pokoji sednout nebo lehnout si někam na zem do
pokoje a klidně koukat do mobilu atd… a počkat, než si
k vám králíček přihopká.
Může trvat i několik dní, týdnů, možná i pár měsíců, než
si k vám králíček najde cestu.

Výbava
Pro králíčka už i před přívozem domů musíte mít připravenou mističku/napáječku, mističku,
seník, záchod, seno a granule, piliny a hračky.
Moje Lily má raději mističku a z napáječky nechce pít, je to ale na králíčkovi, co si vybere.
Vodu musíte měnit nejméně 1x denně. Záchod mám normálně rohový, ale můžete mít i kočičí,
který je méně náročný. Záchod menší byste měli měnit tak obden a kočičí asi za dva až tři dny
(max.4). Ze záchodu musíte vysypat piliny které tam byly dosud a vymýt ho třeba ve sprše a
nasypat další piliny.
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Klec
Při výběru klece si dávejte pozor! Králíček ve své kleci musí mít dost místa, aby se tam cítil
dobře. Klece se cenou pohybují kolem 2 000 Kč. Králíčka musíte pouštět ideální je, aby byl
puštěný pořád (s přístupem do klece). Každopádně by měl být puštěný cca 4.hodiny denně. Já
chodím do školy a jezdím domů buď až večer nebo až ve 14:30, ale snažím se jí pouštět.

Granule byste měli třeba na první čtyři měsíce dostat od chovatele. Seno by měl mít králíček
k dispozici po celý den, a ne, králíček po senu netloustne. Granule dávám půlku hrstky ráno a
půlku hrstky večer můžete dávat i jenom ráno jednu hrstku granulí. Granule musí být vždy bez
obilné!

Pamlsky
jestli pamlsky králíčkům budete dávat nebo ne, to je na vás, já králíčkovi žádné pamlsky
nedávám, protože to králíčkovi přidá zbytečně moc energie a tím pádem ztloustne.
chleba nebo ne? králíčkovi v žádném případě nedávejte suchý chleba. nebrousí si o něj zoubky,
zoubky si brousí o seno, chleba mu jen ubližuje!
Zelenina? Králíčkovi dávejte pouze mrkev nebo jablíčko a to např. Pouze jednou až dvakrát do
týdne jednu malou kostičku

Očkování
Králíček by měl navštěvovat veterináře na očkování jednou za půl roku. Pokud králíček bude
mít nějaké příznaky nemoci tak ho vezměte také k veterináři např. Když bude odmítat potravu.

Jméno
.

Výběr jména je pro mě to nejzábavnější, ale pro některé i velmi těžká věc Tady máte nějaké
tipy
Lily Bibi
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Ňufina Bobík
Ňufík
to vše najdete např. .na https://domacikralicek.cz/jmena
ale i na jiných stránkách na Google.

Rady a tipy
-pokud králíček kouše klec, přikryjte ji něčím
-králíčkovi nesahejte do klece, uklízejte mu tam pouze, pokud je mimo klec
-s králíčkem se mazlete
-schovávejte nabíječky
-pokud skáče na postel, dejte pryč peřiny atd.….
-do klece nedávejte piliny, ale třeba kobereček nebo nic

Zdroje: vlastní zkušenosti
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autor: Laura Vránová

Like House 1
Like House je od 19. dubna v roce 2021 je to český televizní pořad z formátu reality show
z produkce FTV prima. Scénář vytvořil Adam Sedlák a režie Petra Všelichová, Tereza
Křenová a Boris Bauer. Like House je o tom, že se účastní skupina českých influencerů, kteří
soutěží o půl milionu. Člověk, který bude mít nejvíce bodů ten se stává vítězem soutěže.
Like house skončil 2. července 2021. Vyhrál Jan Svěcený (Jenis) s 216 body. A za ním se
umístili Tomi s 209 body a Maru s 168 body.

Účastníci
Lidé, kteří v tom Like House soutěžili: Adam Kajumi, Maru Rosecká, Jan Svěcený, Tomáš
Běhounek, Marek Valášek, Lada Horová, Džanat Kadyrova, Barbora Stříteská, Angie
Mangombe.

Můj názor: Like House 1 jsem moc nesledovala. Některé díly jsem měla rozkoukané. Docela
se mi to líbilo i když tam byly hodně hádky.
Like House jsem si vybrala protože, v roce 2021 byl známější. Ubytovali se ve velké vile.
Provází je tam virtuální asistentka Lusía. V Like House 1 bylo 9 členů plnili tam různé úkoly
a říkali svůj vlastní názor na úkoly a jak probíhalo. V jednom díle Džanat s Angie se
pohádala, protože si Angie po sobě neuklidila v koupelně ručník, a tak se to všechno svrhlo
a začali se hádat. Džany byla smutná

Zdroje: Wikipedie
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Psala: Eliška Kolariková

Kočičí ostrov v Japonsku

Hodinu cesty na východ od největšího japonského
ostrova Honšú ošplouchává Tichý oceán Taširodžimu.
Na Taširodžimě žije šestkrát víc koček než lidí. Těch
je tu 100 a jde většinou o důchodce. Jejich počet neustále ubývá, a tak je dost možné, že za
několik desítek let tu budou jen kočky. Těch naopak zase přibývá. I to je jeden z důvodů, proč
se ostrovu neřekne jinak než kočičí. Kočka je pro místní rybáře a obecně v japonské a asijské
kultuře nositelem štěstí a pohody.

Kde se vzaly kočky?
Kočky na Taširodžimu rozhodně nepřiplavaly. A nevykouzlil je nikdo tím, že by „štěkal jako
hrom, ať je koček milión.“ Přivedli je lidé, přesněji řečeno jejich obchodní zájmy. Od 17. do
19. století se na ostrově dařilo bourci morušovému (noční motýl). Je ekonomicky velmi
důležitý, protože je nejvýznamnějším producentem vlákna. Jenže zásoby hedvábí
přitahují myši, a kdo je nejlepším bojovníkem s hlodavci? Správně. Lidé povolali do boje
kočky.
Pro turisty je to lákavá atrakce. Chatky, kde se můžete ubytovat, připomínají boudičky pro kočky.
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V celém Japonsku nejde o jediný kočičí ostrov. Podobně na tom je Aošima.
https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/20784/podivuhodna-mista-ostrovplny-kocek.html

: google.com

Rainbow Moutains

Červená, žlutá, levandulová, zelená…až sedm barev vedle sebe najdete ve vrstvách hory
Vinicunca v Peru. Říká se jí také Duhová hora a je nám naprosto jasné proč. Vypadá jako
uměle nabarvená, ale za všechno může příroda.
Dokud byla ukrytá pod sněhem a ledem, nikoho ani nenapadlo, že by mohla být něčím
výjimečná. Jakmile ovšem led, ustupující vlivem globálního oteplování, zbavil její povrch
nejenom své přítomnosti, ale také nánosu štěrku a kamení, objevily se její barvy v plné kráse .

Cesta na duhovou horu je poměrně dlouhá, je to výšlap pro fyzicky zdatné turisty. Vrchol hory
se nachází v 5 200 metrech nad mořem a propotíte nejedno tričko ☺ Barevné nejsou v okolí
jen hory, ale i oblečení místních obyvatel a průvodců.
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Já bych se chtěl na duhovou horu podívat, musí to být krásný zážitek.
https://www.cestovinky.cz/clanek/duhova-hora-v-peru-hraje-barvami
google.com

Michael Jordan
Je to bývalý americký profesionální basketbalista. Je považován za jednoho z nejlepších
basketbalistů všech dob.
Michael Jordan hrál v NBA za tým Chicago Bulls (1984-1993, 1995-1998).
Později se stal spolumajitelem týmu Washington Wizards.
V jeho kariéře je odskok od basketbalu k profesionálnímu basketbalu, když roku 1993 po dvě
léta nastupoval za tým Chicago White Sox, kde se moc neprosadil. Následovně se vrátil jak
k basketbalu,

tak

k Bulls

a

pomohl

jim

k dalším

třem

titulkům

vítěze

NBA.

Narodil se v Brooklynu, New York, NY. Přestěhoval se jako malý do Wellingtonu v Severní
Karolíně tam chodil na školu Emsley A. Laney, kde započal svou sportovní kariéru, když za školu
hrál americký fotbal, baseball a basketbal.
Roku 1981 získal sportovní stipendium pro studium na University of North Carolina at Chapel
Hill, kde poté studoval obor kulturní geografie. Na univerzitě se hned první sezónu 1981 jako
velmi talentovaný hráč. S univerzitou hrál ještě dvě sezony, kdy měl vždy průměr 20 bodů na
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zápas a úspěšnosti okolo 54 %. Roku 1983 vyhrál Naismithův pohár pro nejlepšího hráče a o
rok později i Woodenův pohár.
Michael Jordan jsem si vybrala, protože je hrozně dobrý basketbalista a má svojí vlastní značku
bot, které bych si v budoucnu chtěla koupit.
Kateřina Matějková (zdroj wikipedie)

Kočičí ostrov
Kočičí ostrov se nachází v Japonsku na ostrově Taširodžima. Na tomto ostrově se nachází
více koček než obyvatel, kteří se o ně starají. Kočka je pro místní rybáře a obecně v japonské
a asijské kultuře nositelem štěstí a pohody.

Na ostrov Taširodžima kočky přivedli lidé. Všechno na ostrově se točí kolem koček. Nápadné
jsou třeba hned stavby, jejichž průčelí připomíná kočku. Postavil je tu známý autor komiksů
Šotaro Išinomori, který ostrov navštěvoval a byl prostě a jednoduše kočičím člověkem. Na
Taširodžimě ostatně nemůžete být ani ničím jiným. Třeba ten, kdo má rád pejsky, by si tu ani
neštěknul. Mají totiž na ostrov vstup zakázán a kočky ani netuší, co to vlastně takový pes
vlastně je.

Na kočičím ostrově žije šestkrát více koček než lidí. Těch je tu 100 a jde většinou o důchodce.
Jejich počet neustále ubývá, a tak je dost možné, že za několik desítek let tu budou jen kočky.
Těch naopak zase přibývá. A to je jeden z důvodů, proč se ostrovu říká kočičí. Můj názor:
Mám ráda kočky, protože jsou krásné, roztomilé a mazlivé.
Zdroje: Google obrázky, Ábíčko.cz
Autor: Marie Steinerová VI.
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Nový Spiderman – No way home
Jedná se o dobrodružný, akční a sci-fi film.
Ve filmu hrají: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumbertch, Tobey Maguier, Andrew
Garfield a mnoho dalších.
Kdo by neznal Spidermana. Náš pavoučí hrdina prožil spoustu dobrodružství, ale nyní stojí
před největší výzvou, kterou mu kdy svět nachystal.
Totožnost Spidermana je odhalena a on již nedokáže oddělit svůj život superhrdiny od běžného
života. Tím se ale jeho nejbližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spiderman požádá Doctora
Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Ten vymyslí kouzlo, které ale způsobí v realitě
obrovskou trhlinu, kterou do světa začnou pronikat nejhorší a nejmocnější zloduši, kteří kdy
bojovali se Spidermanem.
Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho
budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů.
Autor: Barča Křížková
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Zdroj: Wikipedia, Totalfilm, Film.moviezone.cz

Skořicové koblížky

Na skořicové koblížky budeme potřebovat 4 vejce, 250 g měkkého tvarohu, 200 g polohrubé
mouky, 1 prášek do pečiva a 2 lžíce rumu. Na obalení skořicový cukr a cukr krystal.
V jedné míse si smícháme vejce, tvaroh, mouku, prášek do pečiva a rum. V druhé misce si
smícháme skořicový a krystalový cukr.
Potom pomocí čajové lžičky nabíráme těsto a rychle jej dáváme do rozehřátého oleje. Smažíme
dozlatova. Pozor, koblížky jsou velice rychle hotové. Ještě horké je rovnou vkládáme do druhé
misky, kde je obalujeme v cukrové směsi.
Skořicové koblížky mám moc ráda. Jsou velice rychlé a díky skořici chutnají jako moje
oblíbené trdelníky.
Autor: Barča Křížková
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Zdroj: pazitka.cz

Jezdectví
Jezdectví je sport, ve kterém se pracuje s koňmi. Je to činnost spočívající v jízdě na zvířeti.
Jedná se o tradiční způsob dopravy. Jezdecké oddíly bývaly využívány v boji a souběžně se
rozvíjelo jezdectví jako sportovní odvětví.
Disciplíny v tomto sportu: parkur, drezura, western, voltiž, vytrvalost a všestrannost.

Proč můžete začít jezdit na koni?
Ježdění na koni výrazně zlepší vaši zdatnost, jelikož je to fyzicky velmi náročný
sport. Zlepšuje vaši vytrvalost a učí vás zodpovědnost za druhého.

Ježdění na koni je výborná terapie na různé zdravotní i psychické problémy
(například vadné držení těla). Z koňského hřbetu získáte nový úhel pohledu na svět
a máte intenzivní kontakt s koněm. Jezdecký sport je pro člověka, který to myslí
vážně, chce jezdit za každého počasí, a hlavně vytrvá i přes počáteční nezdary a
nezlomí nad svým koněm hůl hned při prvním nezdaru.
Můj názor na jezdectví: Je to můj nejoblíbenější sport a moc mě baví. Koně jsou
moje nejoblíbenější zvířata.
Zdroj: Google obrázky
Autor: Marie Steinerová VI.
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Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou
První konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem nastal už na jaře roku 2021, kdy vrchní velitel
ukrajinské armády oznámil, že Rusko na hranicích jeho země koncentruje vojenské oddíly.
Jeho slova později potvrdilo i americké ministerstvo obrany.
Situace začala znovu na podzim roku 2021. V polovině listopadu oznámil ukrajinský
prezident Volodymyr Zelenskyj, že Rusko má u hranic s Ukrajinou 100 tisíc vojáků. Jeho
slova následně potvrdil i velitel ukrajinské vojenské rozvědky, který doplnil, že Rusko
k hranicím přemístilo i balistické střely krátkého doletu. Dodal, že Rusko podle něj plánuje
rozsáhlou invazi, kterou očekává na konci ledna, nebo začátku února 2022.

Mnozí experti se proto obávají, že Rusko odradí od invaze na Ukrajinu jen enormní sankce,
které by citelně zasáhly vrcholné představitele vlády. Britské ministerstvo obrany navíc
uvedlo, že Rusko nebude chtít zabrat jen zmíněný Doněck a Luhansk, nýbrž celou Ukrajinu,
jelikož si bude vědomé, že sankce budou tvrdé v každém případě.
Můj názor na událost: Nikdo neví, co bude dál, ale doufám že to nenastane. Kdyby to nastalo,
myslím si, že by to schytaly i ostatní státy kolem Ukrajiny.

Autor: Hanzlíková Terezie VI.
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Odkazy: irozhlas.cz, Idnes.cz, cnn.iprima.cz

Charlie Jeffrey Gillespie
Je narozený 26 srpna 1998. Je mu 23 let.

Je kanadský herec a zpěvák, známý pro svou roli Luke Pattersona v seriálu Julie and the
Phantoms. Julie and Phantoms byl natočen v roce 2020. Julie and the Phantoms je seriál hlavní
postavy jsou Charlie Jeffrey Gilliespie, Madison Reyes, Owen Joyner, Jeremy Shada. Film je o
třech duších, kteří se objevili u jedné dívky jménem Julie v garáži jeden se jmenoval Alex, druzí
dva Reggie a Luke. Julie se jich bála, ale pár dní potom už ne. Viděla je jen ona. Jednou ve
škole hrála na klavír a z ničeho nic se tam objevili. Všichni je viděli, ale když skončili, viděla je
jen zase Julie. Luke, Alex a Reggie. A od té doby měli svoji skupinu a hráli na školním plese u
Julie v garáži a v Orpheu. Byla to velmi slavná skupina. Julie říkala, že to je hologram jen její
nejlepší kamarádka Flynn věděla, že to jsou duchové, protože to řekla jen jí. Julie milovala
jedno s těch duchů Luka a Luke miloval Julii. Nechodily spolu, protože Luke byl přeci duch.
Dříve hrál v představeních a filmech včetně Charmes, Degrassi atd.….
Je to zkušený hudebník, který hraje na kytaru, basu, pozoun, tubu, klavír, housle saxofon.
Jeho písně jsou: This band is back, I got music, You got nothing to lose, Perfect harmony, Wake
up, All eyes on me, The others side of Hollywood, Unsaid Emily, Wow, Edge of great,
Stand tall, Flying solo, Finally free, Bright, Now or never.

Psala Eliška Wasserbauerová
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Zdroje Wikipedie

Moderní aplikace

Co lidé často používají za aplikace?

Tik Tok Děti od 12 let nebo dospělý mladí lidé používají aplikaci Tik Tok. Točí tam krátká
videa maximálně, na 3 minuty. Dá se tam vysílat, když máte 1000 sledujících. Můžete tam
točit na různé písničky, ale můžete udělat i svůj zvuk. Já tam sleduju srandovní videa.

Instagram

Instagram používá každý druhý člověk, až na Lauru no nic. Instagram je
podobný jako Facebook. Dá se tam sdílet příspěvky, komentovat a vysílat živě a dávat něco na
story a tak podobně. Sleduju své kamarády a influencery, baví mě jejich profil.

Facebook. Facebook je stejný jako Instagram, akorát to používají hlavně staří lidé od 40
let a výš. A teď vážně, Facebook používá 2,5 miliardy lidí každý měsíc. Víte, že Facebook se
bude jmenovat Meta. Já sleduju jen rodinu a přátele.

Snapchat. Snapchat mají spíše děti, můžete se tam fotit, točit a posílat zprávy jsou tam
různé efekty, jak srandovní, vánoční, velikonoční, valentýnský a také normální efekty.

Co doporučuju já a používám? Já osobně používám Instagram, Tik Tok a
Snapchat, jak říkám Facebook je pro staré. Nejvíce mě baví Tik Tok. Strávím u něj klidně 2
hodiny, protože zapomenu kontrolovat čas.
Autor: Hanušová Tereza
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Zdroj: fotky z Google a text je z mé hlavy

Taylor Swift
Taylor Swift je americká zpěvačka, textařka, skladatelka a herečka narozená 13. prosince
1989. Její rodné jméno je Taylor Alison Swift.
Vyrůstala ve West Readingu v Pensylvánii a ve čtrnácti se přestěhovala do Nashville
v Tennessee, kde začala svou hudební kariéru jako country zpěvačka. Taylořinou první
zálibou byla jízda na koni. Její matka ji posadila do sedla, už když jí bylo devět let, později
soutěžila v jezdeckých show. Má mladšího bratra Austina, který studoval na University of
Notre Dame, ovšem posléze přešel na Vanderbilt University. Taylor Swift svoje dětství
strávila na malé plantáži vánočních stromků v Montgomery County a chodila na soukromou
školu Wyndcroft School. Pravidelně jezdila na Broadway na hodiny zpěvu a herectví.
Taylor byla pojmenovaná po zpěvákovi Jamesi Taylorovi.
Filmy, ve kterých hrála:
2014- Dárce
2012- Lorax
2010- Na sv. Valentýna
2009- Hannah Montana
Názor: Divím se, že toho Taylor dokázala víc a je z ní zpěvačka, textařka, skladatelka a
herečka, je pěkná a taky moc talentovaná.

Psala: Eliška Kolariková
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Zdroje: Wikipedie

Queimada Grande
Flora a fauna
Ostrov má poměrně strmé skalnaté svahy s minimální vegetací; teprve ve vyšších polohách má
ne příliš silnou vrstvu zeminy pro trávu, křoviny a stromy.
Ostrov využívají některé druhy tažných ptáků. Lze zde najít menší druhy plazů a žáby.
V potravním řetězci pod nimi jsou četné druhy hmyzu.

HISTORIE
Název queimada znamená v portugalštině vypálený, ve smyslu člověkem založeného pro
získání obdělávatelné půdy. Brazilci totiž původně plánovali ostrov obydlit – postavili na něm
dokonce a počítalo se zde s pěstováním. Od tohoto záměru ale bylo ustoupeno.
Ostrov měl po dlouhou dobu jediného obyvatele: správce majáku, který patrně někdy ve 20.
letech 20. století padl za oběť některému z hadů. Od té doby je ostrov neobydlený. Maják byl
v 2. polovině 20. století inovován na autonomní režim vyžadující údržbu pouze jednou za rok,
kterou vykonává námořnictvo Brazílie. To také vynucuje zákaz vstupu na ostrov a výjimku dává
zřídka, a to pouze vědeckým týmům, jež zkoumají jed a protilátku křovináře ostrovního. Od
roku 1984 byl ostrov Queimada Grande vyhlášen přírodní rezervací.
Krom faktů kolují o ostrově i různě příběhy, např. o mrtvých rybářích, kteří na ostrov zavítali
pro sběr planých banánů, či Legendy k zakopáni pokladu.
Nikdy bych tam nechtěla, ale vypadá to jako zajímavý ostrov.

VYPRACOVALA: Nela
Neprašová
ZDROJE: Wikipedie
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ŠMOULOVÉ
ŠMOULOVÉ jsou modrá stvoření, která žijí v lese mají
domečky, mají tam spousty kamarádů. Jenomže žije
tam také zlý čaroděj jménem Gargamel a má zlého
kocoura jménem Azrael, žijí v chatrči a furt chytá
Šmouly, jenomže

se mu to NIKDY nepodaří. Je hodně dílu o Šmoulech a
jsou fakt užitečné hraje tam Chlorana zlá čarodějka a
kmotříček.
Autor: František Vancl

22

Hadí ostrov
Nedaleko od brazilského Sao Paula. Je totiž domovem několika tisíc jedovatých
hadů, kteří umí člověku přivodit vážné zdravotní následky.
Ilha da Queimada Grande, Hadí ostrov, je ostrov v Atlantském oceánu u pobřeží
Brazílie. Za normálních okolností by byl cílem turistů, ale vstup na ostrov se
nedoporučuje a oficiálně je zakázán.
Žije zde velká populace křovináře ostrovního, což je
endemický druh, žijící jen na tomto ostrově.

Vzácný a prudce jedovatý had
Křovinář ostrovní Bothrops insularis patří mezi
nejvzácnější hady na světě. Dorůstá do délky 0,7 – 1
m. Je to jedovatý had, jeho jed obsahuje
hemokoagulačně aktivní složky, nástup účinku trvá
hodiny a projevy mají spíše pozdní charakter. Také
má menší jedové žlázy hlavně v ohrožení. Přesné
údaje o počtu křovináře na ostrově nejsou, první odhady hovoří o populaci 2-4
tisíc, podle posledních studií by populace měla oscilovat okolo 3 tisíc.

Vstup zakázán
Ostrov má rozlohu 43 hektarů, je obtížně přístupný. V dávných dobách byl
součástí pevniny, ale stoupající hladina moře jej oddělila. Izolovala tak vše živé,
evoluce tohoto druhu hada šla svou vlastní cestou. Během tisíců let se tak
vytvořil specifický druh křovináře.
Na ostrově byl postaven maják a kolem roku 1920 na něm žil jeho správce s
rodinou. Prvotní plán byl ostrov obydlet a pěstovat na něm banány, z toho však
rychle sešlo.
Ostrov se si vybrala proto že mně to hodně zaujalo, kolik hadů dokáže být na
jednom ostrově najednou jed se tam sice nemůžu, ale je to můj nejoblíbenější
ostrov
Zdroj: Wikipedie
vypracovala: Tereza Medvecová
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Seriál Zoo
Na Primě, televizní stanici, je nový seriál Zoo, dávají ho každý čtvrtek v 20:20.Tenhle seriál je
o tom, že Anna hlavní postava řekne, že poletí do L.A. Nakonec zůstane v Česku a splní si svůj
sen. To pracovat v Zoo. Jenomže její rodiče si myslí, že je v L. A. Pokaždé co jí volají, předstírá,
že tam opravdu je. Jenom její mladší bratr ví, že je v Česku v Zoo. Potom je tam Viky, která se
stala chůvou Bena a Sofii jsou to děti soudce. Ze začátku se moc k sobě neměli, protože Ben a
Sofie jí dělali naschvály, ale po čase zjistili, že je vlastně super. O herečce Evě Burešové (Viky)
se tvrdí, že je údajně těhotná, ale není to potvrzené.
Tento seriál mě baví, protože je vtipný, zábavný a dobře zpracovaný. V zoo Dvůr Králové je
ubytování glampingové stany ve větvích. Jste ubytování ve stanu s terasou a s výhledem na
výběh se zvířaty. Kapacita stanu je 4 lidi nebo 8 lidí. Kdybych měla tu možnost, klidně bych tam
jela, protože to je originální ubytování a hezký zážitek.

Autorka: Karolína Váňová
Zdroje: https://www.google.com/search
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Hrůzostrašný příběh
Jednou byli dva kluci Fric a Saigon. Oba dva byli nejlepšími kamarády. Znali se už od školky.
Měli už po pololetí a bylo jim 12 let a řekli si, že natočí video pro školu. Frice napadlo, že
bude lepší, když to natočí večer Saigon. Myslel, že to není dobrý nápad. Fric řekl: „Kamaráde
neboj, ten les tu je přes desítky let to bude super uvidíš.“ Saigon si uvědomil, že má Fric
pravdu, že tam nikdy nebyl napaden ani zavražděn žádný člověk Saigon pověděl: „Tak večer a
přijď v čas v 8:00, ok?“ Fric odpověděl: „ok tak čau.“

Poté večer
Fric: čau Saigon: čau tak jsi přišel v čas máš kameru Fric: jasný tak jdeme? Saigon jasně jdu
hned za tebou. Dva kluci jdou dál a dál do hlubokého lesa a potom slyší tiché prasknutí větve.
Saigon: co to bylo Frici, zase ty tvoje vtipy, už toho mam dost Fric: ale to jsem nebyl já. Saigon:
jestli sto nebyl ty tak kdo? Fric: prosím tě neznáš přírodu? Prostě zvěř Saigon: ok tak začni
natáčet. Fric začal natáčet, ale za pět minut kamera přestala natáčet a Saigon řekl: Frici ta
kamera nenatáčí. Fric: Ha myslíš si, že mě oblafneš, vždyť jsem jí před pěti minutami zapínal
Saigon: no dobře, ale jak to, že nebliká to světélko Fric: aha promiň, asi jsem jí omylem vypnul,
j-je tam 1 % baterie. Dva kluci nevěděli, že nejsou ve správném lese, do kterého chtěli jít byli
v lese, který má název Dřevěný hřbitov. Proč tenhle název? Protože se tam stalo nespočetně
vražd za posledních 5 let. Kluci se báli. Vytáhli mobily a Fric měl mobil doma a Saigon ho měl
vybitý. Šli zpět na silnici byli tam, ale Frice les pohltil les Saigon ho táhl ze všech sil, ale les ho
pohltil. Saigon nevěřil svým očím. Fric zemřel. Saigon přísahal, že ho pomstí a vykácí celý les.

O 20let později
Saigon se stal policistou a když měl tu moc tak si vzpomněl na Frice, a tak se uchopil moci a
nařídil pokácet celý les. Mezi tím si zašel na kávu a potom se vrátil a všude krev a mrtvá těla
a je ho les pohltil a nikdo o něm nikdy neslyšel.
Autor: Sani Šamonil
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1. února 2022 začíná lunární nový rok a s ním přichází i začátek roku tygra – jednoho z 12 znamení
čínského zvěrokruhu, které následujícímu roku dává zvláštní energii. Štěstí pak přináší zejména těm,
kteří se ve znamení tygra narodili (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 a 2022).
Co je Čínský zvěrokruh?
V čínském zvěrokruhu je každému roku přiřazeno jedno ze dvanácti zvířecích znamení, která se periodicky
opakují každých 12 let. Používá se v čínské astrologii a je rozšířen i v dalších asijských zemích. Čínský
zvěrokruh se podstatně liší od západního zvěrokruhu, který má také 12 znamení, která však odpovídají
souhvězdím střídajícím se během jednoho roku.
Znamení tygra a jeho rok 2022
Tygr je velmi aktivní znamení, symbol moci a síly,
nezkrotné citové prudkosti, odvahy a troufalosti. Rok 2022
tak bude velmi aktivním rokem plným příležitostí, kdy se
mnohým lidem podaří dosáhnout svých cílů. Ale nepůjde
to až tak snadno, často k tomu povede velmi klikatá cesta
plná překážek a střetů s realitou. Pokud se vám tedy
naskytne nějaká příležitost, skočte po ní, protože jinak vám
hrozí, že ji propásnete a jak pravili moudří předci, takové
příležitosti se jen zřídka objevují dvakrát.
Jaké znamení čínského zvěrokruhu jste?
krysa
buvol
tygr
zajíc
drak
had
kůň
koza
opice
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1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

kohout
pes
vepř

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Autor: Jakub Woska

Zdroje: wikipedie, seznam.cz, novinky.cz, svetzeny.cz

DATEL VS VERCETTI
První turnaj MMA organizace Clash of the Stars přinesl hodně škaredou podívanou. Jak se
ukázalo, někteří influenceři vzali přípravu na lehkou váhu, nebyli schopni přesného úderů, a
naopak se po pár ranách sesunuli k zemi. Jeden z těch lepších zápasů předvedly hlavní hvězdy
večera, Marek Valášek alias Datel a raper Vercetti.
Datel dominoval v postoji, Vercetti zase na zemi. Diváci byli přesvědčeni, že zatímco první
kolo vyhrál známý influencer, druhé pro sebe urval potetovaný raper, takže rozhodne, jak
rozhodčí viděli kolo třetí. To bylo vyrovnané, Valášek Vercettiho několikrát trefil, pak se ale
zápas přesunul opět na zem, kde měl raper navrch.
Datel měl o poznaní horší fyzičku. Jelikož už ve druhé minutě nemohl. Vercetti byl víc
technický než Datel, a proto se dokázal ubránit devíti tvrdým ranám za sebou, které dostal, když
byli oba na zemi. Podle mě je z ocele, protože tak tvrdé rány ne každý ustojí.

Přesto bodový výsledek byl 3:0. Datlova jasná výhra.

Autor: František Augsten
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Fornite
Fornite je hra, ve které se staví, střílí a edituji stavby. Můžeš si kupovat skiny a nějaké zbraně.
Hraju to, protože mě baví to hrát. Užiješ si spoustu srandy s kamarádi. Baví mě stavět.
Hraju to na ps4 hraju to přibližně půl roků. Když jsem to viděl poprvé řekl jsem, že mě to nebaví
hrát, Ale potom mě to začalo bavit. Kamarád říkal, ať to zkusím. Já jsem to zkusil a začalo mě
to bavit. Hrál jsem dál a dál a do teď mě to baví. Hraje to přibližně 200 milionu zaregistrovaných
hráčů.

Můj názor je baví mě to, je to dobrá hra je to nejlepší hra kterou hraju.
Byl bych naštvaný, kdyby jí odinstalovali, protože jsem dal celkem do toho hodně peněz.
A jsem zvyklý jí hrát a dávám té hře 10/10 můžeš hrát i nějaké mody mapy můžeš si vytvořit
svoji mapu. Přidali tam marvel, dc a je tam nový mód že můžeš lítat se sítěmi jako spiderman.

VYPRACOVAL: Igor Surmaj
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ZDROJE: WIKIPEDIE

Okunoshima
Okunoshima je králičí ostrov, který se nachází v Japonsku. Jeho jediní trvalí obyvatelé jsou
pouze tedy divocí králíčci. I z fotek se dá poznat, že je to ta krásné, všude u nohou vám skáčou
chlupaté kuličky. Dostat se tam není nejjednodušší, ale dá se.

HISTORIE
OSTROVA

Za 2. světové války byla na ostrově tajná japonská laboratoř. Z některých map byla poloha
ostrova v té době dokonce vymazaná. Vyráběli a testovali tady zakázaný jedovatý plyn yperit.
Po skončení války z ostrova všichni lidé odjeli a zůstal opuštěný. Teda ne docela opuštěný.
Zůstali na něm právě ti pokusní králíci, kteří utekli a založili na ostrově králičí kolonii. Měli
štěstí, protože na ostrově neměli žádného přirozeného nepřítele, takže se tu vesele zabydleli.

Další zajímavosti
Kromě všech těchto zábav mají turisté možnost navštívit muzeum. V roce 1988 bylo na ostrově
otevřeno Muzeum jedů. Všechny expozice jsou věnovány důsledkům, které země utrpěla na
ostrově poté, co člověk zahájil svou „chemickou aktivitu“. Také sdělí a ukáže, jak nebezpečné
je používání chemických zbraní. Pokud se někdo chce projít, můžete si objednat prohlídku v
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hotelu. Průvodce vypráví příběh tohoto ostrova a povede tajné dřevěné schodiště k vyhlídkové
plošině, která se nachází v nejvyšším bodě. Nabízí nádherný výhled na moře.
Na tomto ostrově jsem nikdy nebyla ale podle všeho tedy rozhodně stojí za návštěvu. Takže
kdybych náhodou někdy jela do Japonska tak tento ostrov rozhodně navštívím. Sama mám
doma králíčka a věřte mi, že jeden opravdu stačí .za návštěvu však tento ostrov rozhodně stojí.
Laura Vránová

Zdroje: Google, cesty za inspirací, Google obrázky

Delfíni
Delfínovití jsou čeleď řádu kytovců, třídy savců. Jsou příbuzní s narvalovitými. Většina druhů
této čeledi se vyskytuje na otevřeném moři, na rozdíl od delfínovcovitých. I když několik
druhů, například orcela tuponosá, se zdržuje u pobřeží či v říčních tocích. Jsou to kytovci
menších rozměru, s úzkými protaženými čelistmi a s nízkou, dobře vyvinutou
stabilizační hřbetní ploutví. Dorůstají délky maximálně do 3 metru a váží asi 150 kg, jen
delfínovec laplatský je zhruba poloviční, je nejmenší z kytovců. Žijí převážně v zakalené vodě
a jejich zrak je velice slabý, delfínovec ganžský nevidí vůbec. Mívají po 120 až 140 zubech,
jen delfínovec laplatský jich má okolo 220. Samice jsou březí okolo 350 dnů. Delfínovcovití
mají široké spektrum vydávaného zvuku od 250 Hz do 280 kHz, které jim slouží jak pro
komunikaci s ostatními příslušníky rodu, tak i pro echolokaci při orientaci v kalných vodách a
k lovu potravy. Jsou to říční příbuzní mořských delfínů.

Vysvětlivky:
Narvalovití je čeleď ozubených kytovců
Delfínovcovití je čeleď se čtyřmi recentními rodu
Orcela tuponosá, též delfín tuponosý
Můj názor na delfíny je: delfíny mám ráda, a proto jsem si vybrala tento článek. Doufám, že
se vám povídání líbilo.
Autorka: Zuzana Wolfová
Čerpala jsem z: Google obrázky, wikipedie a ze svojí hlavy
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Harry Potter kvíz
Vyzkoušejte si náš kvíz a dozvíte se, jestli jste správný Potterhead. Při plnění kvízu si zapisujte, co jste
odpověděli. Na konci kvízu je tabulka s body a tam si převeďte písmeno na počet bodů. Body sečtěte
a podívejte se na vyhodnocení.

1.) kdo zabil domácího skřítka Dobbyho?
a.) Sirius Black
b.) Bellatrix Lestrangeová
c.) Voldemort
2.) jak se jmenovali Harryho teta a strýc?

a.) Dudleyovi
b.) Potterovi
c.) Dursleyovi
3.) jakou pozici zastával Harry v Nebelvírském týmu ve Famfrfálu?
a.) Chytač
b.) Brankář
c.) Odrážeč
4.) Jak se jmenovali po sobě učitelé obrany proti černé magii?
a.) Sirius Black, Remus Lupin, Zlatoslav Lockhart, profesor Quirrel
b.) Profesor Qurriel, Zlatoslav Lockhart, Remus Lupin, Alastor Moody,
Dolores Umridgová, Severus Snape
c.) Severus Snape, Sirius Black, Remus Lupin, Zlatoslav Lockhart
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5.) V jakém patře se nachází koupelna prefektů?
a.) 5.patře
b.) Žádná není
c.) Ve 2.patře
6.) Kde se nachází vchod do tajemné komnaty?
a.) v dívčí koupelně ve 2 patře
b.) v učebně lektvarů
c.) ve velké síni

body
1.a=6, b´=7, c´=3
2.a=3, b=5, c=5
3.a=5, b=6, c=4
4.a=3, b=7, c´8
5.a=3, b=5, c=9
6.a=9, b=4, c=5
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30-36=jsi správný Potterhead
23-30=máš se ještě co učit
10-23=něco málo víš
0=10=běž se kouknout na film nebo si přečíst knížku

Laura Vránová

Fortnite
Fortnite vytvořila firma Epic games. Hraju to, protože mě to baví. Hraju to na Plaistion4. Dá se
tím živit. Staví se tam editují se stavby střílí se tam. Může se tam kupovat skiny batohy padáky

zbraně, náboje.
V listopadu 2018 měla hra přes 200 milionů hráčů. Hra byla vydaná v roce 2017. Za minulý
rok Fortnite vydělal 5 miliard dolarů. Najde se tam hodně srandy. Je o tom že 100 hráčů spadnou
na mapu a jeden vyhraje. V roce 2019 byl turnaj kde se hrálo o 3 000 000 dolarů a vyhrál ho
hráč Bugha.
Vypracoval: Olda Jirásek
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3 (úžasné) tipy na letní dovolenou.
(všeho druhu dovolená).

Exotická dovolená?

Chtěli byste spíše někam k pláži či na ostrov dobře: Skvělý ostrov na dovolenou je.

Mauricius:
Je to ostrov ležící v Indickém oceáně.
Doba letu z letiště Václava Havla v Praze je 12hod 30 min-8895 km
Royal Palm Beachcomber Luxury: to je apartmán na pláži s jednou manželskou postelí
(extra velká, 2 postele, rozkládací pohovka stojí na Bookingu stojí 47 259Kč na čtyři noci 2
dospělí 1 dítě od pěti let.
A co něco levnějšího? Tak

dobře třeba
Sunset Reef
Resort & Spa
Manželská
postel (extra
velká) na 4 noci 7 724Kč.
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Dovolená a sport
Pokud jste lidé, kteří neumí jen tak ležet na pláži a dovolená pro vás je pořádně makat tak tohle
je přesně pro vás:
Například s koly je dobrá dovolená v Holandsku krásné louky s tulipány a větrnými mlýny a
žádné kopce prostě nádhera. Já osobně pojedu do Holandska právě pro ježdění na kole a pro
přírodu.

Nebo třeba v Amsterdamu krásná, romantická
architektura, no jen se podívejte.
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Maledivy
Krásný ostrov v jižní Asii.
Krásné ubytování
v bungalovech.
Doba letu z Prahy je 12 hod. a 20
min.
Bílé a čisté maledivské pláže
jsou známé svou ohromující
krásou. Kromě jejich vzhledu je
tu ještě další důvod, proč jsou
tyto pláže tak speciální – jsou
z korálů.

3 (úžasné) tipy na zimní dovolenou
Igloo-Villages
staví každý rok několik takových dočasných sněhových hotelů v Německu, Švýcarsku.
Otevírají se kolem Vánoc a zavřou až roztají. To bývá obvykle někdy v dubnu.

A kolik stojí takový ledový hotel? 90 eur za osobu na noc.
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Alpy v Rakousku.

Skvělé ceny krásné dlouhé poloprázdné sjezdovky no paráda.

Průměrná cena v Alpách v Rakousku činí 1300 Kč.

Benecko

Benecko je krkonošská obec, nacházející se na Jilemnicku, v severovýchodní
části okresu Semily. Cena se pohybuje okolo 2 000 KČ
Zdroje: Wikipedia, Bluestyle, Booking.
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Autor: Ondřej Marek

