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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA 

 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 já a celý náš redaktorský tým vám přinášíme  

 naši první nálož informativních a zábavných článků 

 pro zkrácení dlouhé chvíle jak o přestávkách 

 tak klidně i doma, nebo kdekoli, kde budete chtít. 

 Denis Hůlka 
 

REDAKCE 

MATYÁŠ BRUDER 

VERONIKA BULÍŘOVÁ 

ANNA ČAPKOVÁ 

MAREK ČIHULA 

KATEŘINA HÁKOVÁ 

ALENA HAVLÍČKOVÁ 

JAKUB HERMAN 

JAKUB HOŠEK 

DENIS HŮLKA 

ANETA KHARBAKA 

DENISA VACKOVÁ 

 

odborné vedení: 

Mgr. TOMÁŠ JIRUTKA 

 

 

 

OBSAH 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY ........................................ 2 

Anglie 2018 ................................................ 2 

ROZHOVOR ................................................... 4 

S panem ředitelem ..................................... 4 

HOROSKOP ................................................... 5 

Prosinec ..................................................... 5 

MÓDA ............................................................. 6 

Hype novinky .............................................. 6 

Top 5: nejhorší módní trendy ...................... 6 

Z FILMOVÉHO PLÁTNA ................................ 7 

Seriálové zajímavosti .................................. 7 

Top 5 filmů za rok 2018 .............................. 8 

Filmy na rok 2019 ....................................... 9 

ÚLOVKY ZE SÍTĚ ......................................... 10 

Popálená Týnuš Třešničková .................... 10 

Sociální sítě .............................................. 10 

HERNÍ OKÉNKO .......................................... 11 

Recenze počítačových her ....................... 11 

RADY A TIPY ............................................... 12 

Nejčastější chyby při focení ...................... 12 

NÁZORY A POSTŘEHY ............................... 12 

Ideální učitelka.......................................... 12 

POVÍDKY ...................................................... 13 

Zpěv ......................................................... 13 

ZE SVĚTA TECHNOLOGIÍ ........................... 13 

Názor na iPhone XS ................................. 13 

ZE SVĚTA SPORTU ..................................... 14 

Fotbal ....................................................... 14 



 

2 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

ANGLIE 2018 

Z Liberce jsme odjížděli v 16:30. První zastávka nás čekala na Rozvadově v Mc‘Donalds. Ráno 

jsme přijeli do francouzského hlavního města Paříže. Bylo to veliké a krásné město. Jako první jsme 

vyrazili k Eiffelově věži. Když jsme tam přišli, tak nám nejprve zkontrolovali batohy, jestli tam nemáme 

nějakou zbraň. Všichni jsme v pořádku prošli a paní učitelky s naším průvodcem Péťou šli pro lístky, 

abychom mohli nahoru. Když je koupili tak jsme mohli jít nahoru. Šli jsme do druhého patra pěšky a 

potom jsme museli čekat dlouhou frontu na výtah do třetího patra. Nahoru jsme jeli po skupinkách a 

nahoře jsme se sešli. Dolů jsme sjeli někdo výtahem a někdo šel pěšky.   

 

Když už jsme byli všichni, tak jsme vyrazili naproti na Palais de Chaillot (divadlo v Paříži) kde 

jsme měli možnost se vyfotit. Potom jsme přešli na stanici metra. Dostali jsme lístky a šli jsme dovnitř. 

Měli jsme vystoupit na levé straně, ale kluci vystoupili na pravé, takže jsme museli čekat, než je Péťa 

přivedl zpět. Přesunuli jsme se k Vítěznému oblouku a dokonce jsme se podívali i dovnitř. Byl odtamtud 

krásný výhled a vevnitř bylo krásné muzeum. 

     

Šli jsme podchodem zpátky a přesunuli jsme se na náměstí svobody. Odtamtud jsme šli do Tuile-

rijských zahrad. Šli jsme kolem Seiny k Notre Damu a tam jsme měli rozchod na 45 minut. Potom jsme 

se vydali na plavbu po Seině, odkud jsme viděli rozsvícenou Eiffelovu věž. Nastoupili jsme do autobusu 

a odjeli jsme na hotel. Spali jsme po třech a myslím, že jsme si to moc užili. Druhý den ráno jsme se 

probudili a šli jsme na snídani, která již byla připravená. Sbalili jsme si věci a naložili je do autobusu. 

Odjeli jsme směr Eurotunel a tam jsme museli projít další kontrolou. Šli jsme dovnitř na záchod, 

kde jsme si mohli koupit poslední věci ve Francii. Pak jsme nastoupili zpět do autobusu a najeli jsme do 

takového vlaku, který pak jel pod vodou v tunelu. Mezitím jsme mohli vystoupit z autobusu a být u něj. 

Když jsme vyjeli z vlaku tak jsme se jeli jako první podívat do známého Greenwich Park. Byl tam krásný 
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výhled na Londýn a hlavně tam byl nultý poledník. Opět jsme navštívili muzeuum. Dále nás čekala 

plavba po Temži. Viděli jsme toho mnoho. Pak jsme přešli na známý Tower Bridge, kde jsme měli další 

rozchod. Šli jsme také na loď z 2. světové války, která byla hrozně veliká. Celou jsme si jí prošli a pak 

jsme šli k Shakespearovu muzeu. Přešli jsme most, který je známý z Harryho Pottera, a přesunuli jsme 

se ke katedrále svatého Pavla. Postupem času jsme dojeli na místo určené pro naše rodiny, kde si nás 

také vyzvedli. Dojeli jsme k rodinám a všichni dostali večeři a po čase šli spát.  

 

Ráno jsme dostali snídani a svačinu a odvezli nás zase na místo k autobusu. Autobusem jsme jeli 

na Seven Sisters. Podívali jsme se na břeh moře a tam jsme se mohli vyfotit a pak jsme museli zpět do 

autobusu. Přijeli jsme na známý Brightonský most, kde jsme měli rozchod a mohli jsme jít i na atrakce 

které tam byly. Pak jsme přejeli do Seelife, kde jsme měli určený čas, kdy máme být na konci, ale jinak 

jsme mohli chodit sami. Mohli jsme si tam sáhnout na mořskou hvězdici, a vidět žraloky a různé medúzy. 

Potom jsme vyrazili ke známému London Eye. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a každá jela v jedné 

kabince. Byl odtamtud krásný výhled na celý Londýn. Přemístili jsme se do 5D kina, které bylo k tomu. 

Potom jsme jeli zase k rodinám a tam probíhala ta stejná rutina.  

Ráno jsme zase přijeli k autobusu a tím jsme odjeli do muzea Madame Tussauds. Bylo to krásné 

a moc jsme si to užili. Odtamtud jsme se přemístili k Buckinghamskému paláci. Přešli jsme do Saint 

James‘s Square Gardens. Dali jsme si tam svačinu a měli tam rozchod. Byli tam krásné veverky, které 

se vůbec nebály. Potom jsme chodili po známých památkách jako je například Trafalgarské náměstí 

nebo Westminster Abbey. Double Dackerem jsme přijeli do známé hračkárny Hamleys. Tam jsme měli 

zase rozchod a pak jsme se přesunuli do Primarku, kde jsme byli hodně dlouho (zase tam byl rozchod). 

Pak jsme nasedli do autobusu a jeli jsme na trajekt. Potom jsme v dopoledních hodinách měli pauzu a 

pak jsme to dojeli do Liberce, kde na nás čekali rodiče. A tím končí náš skvělý zájezd.  

Moc děkujeme paním učitelkám Palubové, Nečasové, Paštové, Vrátné a našemu průvodci Péťovi. 

-Denisa Vacková- 
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ROZHOVOR 

S PANEM ŘEDITELEM 

Před samotným vstupem do ředitelny jsme se trochu bály, ale jak se ukázalo, nebylo vůbec čeho. 

Po příchodu nás pan ředitel vyzval, abychom se posadily, a po celou dobu na nás byl velmi milý a často 

se usmíval. V samotném závěru našeho rozhovoru jsme ještě stačili vytvořit společnou fotku selfie. 

Co děláte o volném čase? 

Jezdím buď na chalupu, nebo sportuji. 

Jakému sportu se věnujete? 

V poslední době nejvíce volejbalu. 

Jakému sportu jste se v životě nejvíce věnoval? 

Nejvíce jsem dělal lední hokej. 

A jak dlouho? 

Velmi dlouho. 

A bavilo vás to? 

Hrozně mě to bavilo, protože jsem hrál i profesi-

onálně za místní Bílý Tygry… respektive tehdy to 

ještě nebyli Bílý Tygři. 

Mohl byste se nám stručně charakterizovat? 

Teda, to je ale těžká otázka (zasmál se)… no, vel-

kej a snad i spravedlivej ředitel (usmál se). 

Prozradil byste nám, kterou školu jste studo-

val, jak střední tak vysokou? 

Prozradil. To není žádné tajemství (usmál se), nej-

prve jsem chodil na střední průmyslovou školu 

strojní a následně jsem studoval na fakultě tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. 

Jaký byl váš nejoblíbenější předmět? 

Tak to je nasnadě, když sportuju a vystudoval 

jsem tělocvik, tak samozřejmě tělesná výchova. 

Jaké jste znamení zvěrokruhu? 

Beran. 

Máte nějaké zvířátko? 

Ne. 

Který den v týdnu máte nejraději? 

No, jeden? Musí být jen jeden? Kdyby byly dva, 

tak to je pátek a sobota. 

 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 

Ježišmarja, když jsem byl malý, tak jsem chtěl být 

popelářem. Mně se líbilo, jak jezdili na těch pope-

lářských autech a když jsem byl trochu větší, tak 

jsem chtěl být automobilový závodník. 

Kdybyste chytil zlatou rybičku, jaké by byla 

vaše tři přání? 

(Chvilka ticha) Mně by stačilo jedno přání. A to, 

abych nepotkával žádné hloupé lidi. 

Udělal jste v životě něco šíleného? 

Tak ve své době jsem se překonal a skočil jsem po 

hlavě z desetimetrové věže. A bylo to na koupa-

lišti a musel jsem se teda jako hodně hecnout. 

Vyberte si mezi dvěma slovy:  

Deštník nebo pláštěnka? Deštník. 

Letadlo nebo loď? Loď. 

Hory nebo lázně?  Lázně! Ne, samozřejmě  

 tam napište hory. 

Jakou byste chtěl mít super-schopnost? 

To je taky těžká otázka (pousmál se). No nabízí 

se, a to je takový nejjednodušší, být třeba nevidi-

telný. Na druhou stranu nevím, jestli to je úplně 

dobrý, protože člověk se pak dozví věci, který 

snad ani nechce vědět.

-Alena Havlíčková, Denisa Vacková- 
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HOROSKOP 

PROSINEC 

 

BERAN 

Tento měsíc pro vás bude těžký. Čeká vás ži-

votní rozhodnutí, které nesmíte podcenit. 

Budete mít jak smůlu, tak štěstí. 

Šťastné dny: 03. 12., 16. 12. 

Smutné dny: 26. 12., 30. 12. 

 

PANNA 

Odchod do většího pohodlí by vám prospěl. 

A také byste se měli udobřit s rodinou, pokud 

se dříve mezi vámi něco stalo. 

Šťastné dny: 2. 12., 19. 12. 

Smutné dny: 4. 12., 30. 12. 

 

BLÍŽENCI 

V prosinci si dávejte pozor na své finance. 

Mohlo by se vám totiž stát, že vám nevystačí. 

Šťastné dny: 7. 12., 19. 12. 

Smutné dny: 5. 12., 27. 12. 

 

BÝK 

Měsíc prosinec bude pro vás stěžejní. Budete 

se muset naučit rychle a dobře rozhodovat. 

Šťastné dny: 6. 12., 17. 12. 

Smutné dny: 04. 12., 15. 12. 

 

LEV 

Radíme vám, abyste přiznali své staré resty, 

jelikož by vám jinak mohli pořádně zavařit. 

Šťastné dny: 8. 12., 23. 12. 

Smutné dny: 7. 12., 10. 12. 

 

STŘELEC 

Pokud si z vás bude ve škole někdo dělat le-

graci, měli byste se co nejvíce bránit. 

Šťastné dny: 14. 12., 18. 12. 

Smutné dny: 4. 12., 16. 12. 

 

VÁHY 

Nepokoušejte se tento měsíc něco ošidit, 

mohlo by se to neblaze projevit na výsledku. 

Šťastné dny: 14. 12., 30. 12. 

Smutné dny: 15. 12., 16. 12. 

 

RYBY 

Dobrá rodinná pohoda vám umožní řešit i za-

peklité případy. Dbejte na svůj jídelníček! 

Šťastné dny: 7. 12., 17. 12. 

Smutné dny: 2. 12., 16. 12. 

 

RAK 

Vše, co je pro vás důležité, dostanete pod 

kontrolu. Nenechte se, ale vykolejit! A neza-

pomeňte na to že, všechno není takové, jak 

se na první pohled může zdát. 

Šťastné dny: 19. 12., 25. 12. 

Smutné dny: 14. 12., 29. 12. 

 

KOZOROH 

Nezklamte lidi ve svém okolí, jelikož máte 

jejich důvěru. Zároveň neraďte nikomu ve 

svém okolí, pokud si vás o to sám nepožádá. 

Akorát je tím naštvete. 

Šťastné dny: 7. 12., 19. 12. 

Smutné dny: 17. 12., 20. 12. 

 

VODNÁŘ 

Nerozhodujte nic sami, jelikož to pak nebu-

dete mít na koho svalit. Nezapomeňte, že se-

znamování nemusí být podle šablony.  

Šťastné dny: 19. 12., 28. 12. 

Smutné dny: 4. 12., 12. 12. 

 

ŠTÍR 

Nebojte se hlasitěji projevovat své názory, 

protože jinak nikam nedojdete a budete se 

zbytečně užírat. 

Šťastné dny: 5. 12., 20. 12. 

Smutné dny: 8. 12., 27.12. 

-Matyáš Bruder- 
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MÓDA 

HYPE NOVINKY 

Tento článek je jako stvořený pro hypebeasty. Pokud nevíte, 

co znamená „hypebeast“ nebo „flexit“ tak Johny Machette má na 

www.stream.cz vlastní pořad „s Machettou do divočiny“. Pokud 

ovšem máte v tomto přehled, tak je můj článek přesně pro vás.  

Adidas x Raf Simons&Stan Smith: nedávno opět vyšla nová kolaborace s Rafem Simonsem a 

Stanem Smithem. Jeden pár těchto bot stojí něco kolem 7,5 tisíc korun, ale mys-

lím, že opět předvedli opravdu dobrou práci. 

Supreme x Vans: značka Supreme 4. 10. 2018 vydala boty v kolaboraci 

se značkou Vans. Myslím, že tohle opravdu nikdo nečekal. Na supreme e-shopu 

stojí boty v přepočtu kolem 3 tisíc korun. Takže není divu, že jsou už vyprodané.  

Bape x UGG: Myslím, že nikdo nemá rád nevzhledné zimní boty. Značka Bape se o to postará! 

Brzy vydají nové a stylové zimní boty v kolaboraci se značkou UGG. Datum vydání není jistý, ale do 

zimy 2018 boty určitě budou.  

Nike x Kendrick Lamar: Americký raper Kendrick Lamar se roz-

hodl kolaborovat společně se značkou Nike. Společně se vyřádili na mo-

delu Nike Cortez. Boty jsou stylové jako vždy. 

Bape x Adidas: tato kolaborace je hodně očekávaná a všichni hypebeasti se na ni hodně těšili. 

2. 2. 2019 kolaborace konečně vyjde a máte se na co těšit! 

-Aneta Kharbaka- 

 

TOP 5: NEJHORŠÍ MÓDNÍ TRENDY 

1. Padající kalhoty: nikdy jsem nepochopila, proč muži nosí kalhoty tak 

nízko, že to vypadá, že jim padají. Vypadá to opravdu nevzhledně.  

2. Ponožky v sandálech: myslím, že když se řekne toto slovní spojení tak 

každého napadne Česko. Češi jsou v tomto specialisté. Všímám si, hlavně v létě, 

jak rodiče nosí ponožky v sandálech a učí k tomu i své děti. Odpornost, nechápu. 

3. Neholení se u dívek: tento trend se rozmohl hlavně v Rusku, kde si dívky 

dokonce chlupy v podpaží barví na různé barvy duhy a pak vypadají jako 6IX9INE. Ale v Česku jsem 

už viděla, jak některé holky točí videa o tom, jak moc selflove to je. Ne, opravdu není. 

4. Boty na hodně tenkém podpatku se špičkou: před patnácti lety toto bylo považováno za sty-

lové boty a mám pocit, že se tyto boty opět vrací do módy. Když je holky umí nosit a je to slazeno do 

outfitu tak to není zas tak hrozné, ale když je holky neumí nosit tak ať je holky nenosí. 

5. Rybářský klobouček: daný doplněk nosí jak holky, tak i kluci a vypadá to nevzhledně. Jestli 

chcete lovit ryby, nepotřebujete klobouček. Ještě k tomu, když o lovení ryb nevíte nic a nosíte klobouček 

kvůli stylu. Stylové to není. 

-Aneta Kharbaka- 
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Z FILMOVÉHO PLÁTNA 

SERIÁLOVÉ ZAJÍMAVOSTI 

American Horror Story: jako každý rok 

se začátkem podzimu vychází nová série. 

Není to úplně seriál pro nadšence hororů, 

ale takovou tu správnou hororovou atmo-

sféru tam určitě naleznete. V nové sérii se 

můžeme těšit jak na herce z předešlých sé-

rií, tak i na nové tváře. 

Hodnocení: Tento seriál je je-

den z mých nejoblíbenějších 

seriálů. Miluji na něm tajemno 

a hororovou atmosféru. Seri-

álu dávám 10/10 bodů. 

 

The End Of The F***ing World: zfilmo-

vaná podoba komiksového příběhu od brit-

ského spisovatele. První série vyšla minulý 

rok a jednotlivý díl má kolem 20 minut. 

Takže pro lidi, kteří nemají moc času, nebo 

je po půl hodině jednotlivý díl přestane ba-

vit, je tenhle seriál úplně pro ně. Je známo, 

že se již natáčí druhá série, jelikož Jessica 

Barden na svém twitteru zveřejnila video z 

natáčení. Sice nevíme, kdy vyjde, ale roz-

hodně se máme se na co těšit. 

Hodnocení: Další z mých fa-

voritů. Mám ráda jak je jed-

notlivý díl krátký, takže jsem 

za jedno odpoledne shlédla ce-

lou sérii. Ale dávám 9/10 za 

jen jednu sérii která skončila v 

otazníku. 

  

Disenchantment: tento rok vyšla první sé-

rie seriálu Disenchantment. Seriál je od 

stejného tvůrce, který vytvořil seriály Sim-

psonovi nebo Futurama. V Simpsonových 

jsme se podívali do přítomnosti, ve Futu-

ramě do budoucnosti a v tomto seriálu se 

podíváme do minulosti. Opět trochu jinak. 

Hodnocení: Seriál byl zá-

bavný a téže krátký, ale ne-

mohla jsem na něj koukat ně-

kolik hodin v kuse. Takže dá-

vám 8/10. 

 

Insatiable: myslím, že jako menší jste ně-

kdy zahlédli seriál Jessie na Disney Chan-

nelu. V této roli herečku Debby Ryan po-

znáte trochu jinak. 

Hodnocení: Seriál byl zdlou-

havý, ale i přesto má své fa-

noušky. Sledování jsem já 

osobně vzdala, ale znám dost 

lidí, kterým se líbil. Za mě 

5/10. 
 

-Aneta Kharbaka- 
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TOP 5 FILMŮ ZA ROK 2018 

#5 Deadpool 2 

Akční / Komedie / Dobrodružný / Sci-Fi 

Pokračování úspěšného filmu od Marvelu Deadpool! Ve druhém díle se Wade 

alias Deadpool snaží objevit svůj smysl života. To mu ale překazí padouch z 

budoucnosti Cable, který pátrá po mutantovi, který se spřátelil právě s Dead-

poolem. Ve filmu samozřejmě nechybí zvrácený humor a narážky vytvořené 

přímo samotným hercem, který při samotných scénách hodně improvizoval… 

 
 

 

#4 Ready Player One: Hra začíná 

Akční / Sci-Fi / Dobrodružný 

Film známého režiséra Stevena Spielberga. Děj se odehrává v roce 2045, kdy 

je svět na pokraji zhroucení. Většina lidí žije ve virtuální realitě v systému 

OASIS, který vytvořil James Halliday (Mark Rylance). Ten po smrti odkáže 

své bohatství tomu, kdo jako první najde velikonoční vajíčko skryté ve virtu-

álním světě. Ve filmu najdeme spoustu narážek na jiné filmy ale i hry… 

 

#3 Tísňové volání 

Thriller 

Velmi zajímavý skandinávský film od švédského režiséra Gustava Mollera. 

Film vypráví o bývalém policistovi, kterému byla přidělena práce na pevné 

lince. Hlavní postavě Asgeru Holm volá unesená žena v autě, ale hovor se 

náhle přeruší. Asger jenom za pomoci telefonu a počítače začne po ženě pátrat. 

Celý film se natáčel jen v kancelářském prostředí a situace, ve kterých se une-

sená žena nachází, si tedy musíte představit. Film hodně testuje vaší fantazii… 

 
 

 

#2 Avengers: Infinity War 

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi 

Další díl filmu Avengers! Jedná se už o třetí díl této úspěšné série. Ve filmu 

opět nechybí již známí superhrdinové jako například Iron Man (Robert 

Downey Jr.), Hulk (Mark Ruffalo), Strážci Galaxie a spousta dalších. Hlavním 

záporákem se v tomto snímku stává Thanos, kterého musí superhrdinové za-

stavit dříve, než zničí vesmír. Jde o velmi kladně hodnocený film… 
 

#1 Venom 

Thriller 

Jedná se o jednu z nejznámějších komiksových postav od MARVELU. Když 

novinář Eddie Brock (Tom Hardy) vstřebá experiment mimozemšťana Ve-

noma, získává nové schopnosti a možnost dělat co se mu zachce. Po nějaké 

době zjišťuje, jak jsou jeho schopnosti nebezpečné, ale i jak ho zároveň přita-

hují. Film má na rozdíl od ostatních „marvelovek“ i trochu hororový nádech. 

Film je nyní v kinech a můžu ho doporučit…  

-Marek Čihula- 
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FILMY NA ROK 2019 

SCI-FI od Marvel Studios 

 

Avengers: Infinity War 2 3. května 

Capitan Marvel  8. března 

The New Mutants 2. srpna 

Spiderman: Far From Home 5. července 

X-Men: Dark Phoenix 7. června 

DC Comics: 

Shazam 5. dubna 

Joker 4. října 

Justice Legue: Part Two  14. června 

Ostatní studia: 

Star wars: Epizoda IX 20. prosince 

Godzilla 2 31. května 

The Kind Who Would Be King 25. ledna 

Chaos Walking 1. března 

 

 

Pro mladší: 

Toy Story 4 20. června 

Dumbo 29. března 

Lego příběh 2 8. února 

Lví král 19. července 

Ledové království 2 27. listopadu 

Angry Birds Movie 2 16. srpna 

Tajný život mazlíčků 2 7. června 

Jak vycvičit draka 3 22. února 

Minecraft 24. května 

Spies in Disguise 13. září 

A Dog‘s Way Home 11. ledna 

-Veronika Bulířová- 
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ÚLOVKY ZE SÍTĚ 

POPÁLENÁ TÝNUŠ TŘEŠNIČKOVÁ 

 Známá youtuberka Týnuš Třešničková 

se koncem září vydala se svým přítelem na do-

volenou do Istabulu. Stala se ale tragická ne-

hoda! V restauraci prováděli ohnivou show, 

jenže se to příliš nevyvedlo a došlo k výbuchu 

přímo před mladým českým párem. Týnuš 

skončila v nemocnici s popáleninami 2. stupně! 

Celá událost vyvolala lavinu komentářů pod 

poslední fotkou na Instagramu a to i od zná-

mých lidí. Týnuš prohlásila, že se o ni dobře 

starají, a že se její stav zlepšuje! Bohužel se jí 

asi už nevrátí tak krásný vzhled, který mívala. 

-Anna Čapková- 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Facebook: poprvé byl spuštěn roku 2004. Zakladatelem byl Mark Zuckerberg. Facebook slouží 

mimo jiné k tomu, aby se lidé mohli seznamovat i s lidmi z jiných zemí. Mohou si přes chat dopisovat 

a posílat si různé fotky. Společnost Facebook zaměstnává přes 10 000 lidí a její platforma je dostupná 

v 84 jazycích včetně češtiny. Okolo roku 2008 se Facebook dostal přes hranici 100 milionu uživatelů. 

V dnešní době má Facebook přes 2 miliardy uživatelů. Facebooku patří i aplikace zvaná Messenger, 

která se využívá k rychlému psaní zpráv.  

                     

Instagram: byl spuštěn roku 2010. Zakladateli byli Kevin Systrom a Mike Krieger. Instagram 

slouží především k tzv. „postování“ fotek. Nejdříve byla tato aplikace dostupná pouze na mobilních 

zařízeních společnosti Apple a teprve o dva roky později byla dostupná i pro uživatele telefonů s ope-

račním systémem Android. Instagram nabízí několik funkcí ohledně úpravy fotek: text, hudba, živé vy-

sílání, fotka, video, boomerang, superzoom, zaostření, přehrávání pozpátku a bez držení. 

-Anna Čapková-  
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HERNÍ OKÉNKO 

RECENZE POČÍTAČOVÝCH HER 

MINECRAFT 

Hru Minecraft vytvořil Markus 

Persson, je to také zakladatel firmy Mo-

jang. První beta verze Minecraftu vyšla 

20. prosince 2010 a od té doby je neu-

stále aktualizována. V roce 2015 odkou-

pila Mojang společnost Microsoft za 

53 miliard dolarů a v současné době jej 

nabízí na platformě PC i Xbox One. 

Minecraft je založen především na 

kreativitě. Hra začíná tím, že se objevíte na náhodně vygenerovaném světě, kde si musíte sehnat jak kus 

dřeva, tak různé horniny. Svět nabízí neuvěřitelnou volnost. Vaším úkolem je přežít. 

Přežijete jedině tak, že budete zabíjet zvířata, čímž získáte jídlo a materiál na vytváření věci. Na 

začátku začínáte s dřevěnými věcmi a následně si je vylepšujete, až nakonec můžete mít i ty nejlepší, 

které se vyrábějí z diamantů. 

Já osobně hru doporučuji, byla to hra mého dětství. Bohužel, v dnešní době je hráčská komu-

nita o něco horší, než byla dříve, ale i přesto mohu hru jednoznačně doporučit. 

 

 

FORTNITE: BATTLE ROYALE 

Jedná se o free-to-play 

battleroyale hru. Fortnite je 

jedinečný tím, že se zde sbí-

rají suroviny (dřevo, cihly a 

železo) na stavění zdí, 

schodů, apod. Tyto stěny vás 

chrání před střelbou. Můžete 

si z něj udělat i úkryt. 

Hra začíná tím, že vy-

skakujete z autobusu, ve kte-

rém je 100 hráčů. Nemáte 

materiál, zbraně, nic. Postu-

pem času se zmenšuje zóna a to nutí hráče jít blíže k sobě. Vyhrává ten, který přežije jako poslední. 

V dnešní době je mnoho battle royale her, jako např. PlayerUnknown's Battlegrounds, nebo Realm 

Royale. Plno lidí říká, že Fortnite: Battle Royale kopíruje PlayerUnknown's Battlegrounds. Což Epic 

Games (vývojáři hry Fortnite: Battle Royale) přiznalo, dokonce to mají napsané i v popisku hry. 

-Jakub Herman- 
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RADY A TIPY 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI FOCENÍ 

Focení s bleskem 

Focení s bleskem není zas tak špatná věc, pokud se fotí v noci. Jestliže se fotí ve dne, může to 

většinu lidí obtěžovat nebo oslepovat. Proto je lepší se tomuto vyvarovat a ujistit se, že je blesk vypnutý. 

Focení proti světlu  

Pokud jde o záměr např. focení slunce apod. Jestli ale fotíte 

osoby, zvířata nebo věci tak je lepší fotit „se sluncem“.  

Nechtěný prst 

Určitě to všichni moc dobře znáte většinou u starších lidí, 

celkem hezké fotky, ale ten obrys prstu je tam pořád. Někdy se to 

dá odstranit ve Photoshopu. Snažte se ujistit, že ten prst tam není. 

Nedostatek trpělivosti  

Určitě to znáte – pospícháte a rychle potřebujete něco vyfotit, jenže výsledná fotka je rozmazaná. 

Tady může jít o záměr, ale většinou je to na škodu. Proto se snažte fotit v klidu. Může se také stát, že se 

vám klepou ruce a fotky jsou také rozmazané. V tomto případě se snažte fotoaparát o něco opřít. Pří-

padně postačí opřít samotnou ruku. 

Nedostatek peněz 

S lepší technikou obvykle přichází i lepší kvalita fotek, proto se vyplatí zainvestovat do kvalitněj-

šího (a obvykle i dražšího) zařízení. Když nevíte jaký fotoaparát vybrat, zeptejte se například prodavačů 

nebo nějakého jiného odborníka. 

-Veronika Bulířová- 

 

NÁZORY A POSTŘEHY 

IDEÁLNÍ UČITELKA 

Ideální vyučující by měl být striktní. Dle mého názoru na věku určitě nezáleží, ani na pohlaví, ale 

jde spíše o chování té dané učitelky či učitele. Určitě je nevhodné, když si učitelka 

zasedne na dítě nebo i celou třidu. Určitě je pro žáky nejlepší, když je v hodinách 

trocha zábavy . Ideální učitel by měl být usměvavý, milý a se zájmem o učivo, 

které probírá s dětmi. Zároveň je žádoucí, aby uměl dané učivo řádně vysvětlit, 

uměl se zastat slabých žáků a nezaujatě hodnotil práci a snahu při hodinách. Takto 

bychom mohli pokračovat jistě ještě dál, ale záleží samozřejmě také na žácích.  

Nemůžeme po učitelích chtít, aby se na nás stále usmívali a byli na nás hodní, když jim při hodi-

nách hlučíme, neučíme se nebo dokonce odmlouváme. Snažme se proto v každém učiteli najít to dobré. 

Jak se říká, pod tvrdou slupkou bývá měkké srdce. A pokud už narazíte na učitele, který je proti vám 

zaujatý, špatně známkuje vaše písemky, neváhejte se obrátit na rodiče, nebo ředitele školy. Uvidíte, že 

se se společnými silami určitě všechno brzy vyřeší. 

-Alena Havlíčková- 
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  POVÍDKY 

ZPĚV 

Jednoho dne bylo bouřlivo a zataženo. Já a moje Mamka jsme seděli a koukali jsme se do krásně 

hořícího krbu - na to jak kousky oharků létají ven, a pak se z nich stává popel. Moje mamka měla jednou 

jeden sen, že se stane zpěvačkou, ale po jedné jízdě na koni ztratila hlas a přišla o něj. Snažila se zase 

zpívat, ale moc jí to nešlo. Doktoři jí řekli, že bude pravděpodobně bez hlasu. Měla štěstí a hlas má, ale 

zpívat už nemůže. Pořad to zkouší, ale žádné úspěchy se nedějí. Pořád v mých snech slýchávám její 

krásný hlas, je překrásný. Zase bych ho chtěl slyšet naživo. Pamatuji se, že jednou jsme byli s mamkou 

venku a jen tak jsme koukali na ptáky, jak lítají a zpívají si u toho. Maminka se pokusila něco ze sebe 

dostat, a pak to bylo… zase jsem slyšel její zpěv, byl to ten zpěv, co mi zpívala, když jsem usínal, bylo 

to sice pár vteřin, ale bylo to úžasné. 

Byl další den, jak jsem se vzbudil, tak u nás byl doktor, koukal se na maminky hlasivky a dával jí 

nějaké kapky, aby zase mohla zpívat. Zdálo se, že pomáhají. Řekl jí, že po měsíci by mohla něco zkusit 

ze sebe vydat. Ona mockrát děkovala a brečela. Vím, že to byly slzy štěstí. Po měsíci se zase stavil 

doktor s tím, aby to zkusila, mamka zase krásně zpívala, bylo to nádherné. Mamka byla zase šťastná. 

-Jakub Hošek- 

 

ZE SVĚTA TECHNOLOGIÍ 

NÁZOR NA IPHONE XS 

Podle mě je to jenom další předražená věc od Applu, jen aby si zase nahrabala několik tisíc, a do-

konce si troufám říct, že Miliony! Tento úžasný iPhone XS seženete od 30 000 do 40 000 Kč. Samozře-

jmě, že vám moc dlouho nevydrží, jelikož je to jen Mobil, který když vám jednou spadne, tak jako každý 

iPhone zemře, je kaput. 

Procesor: A12 Bionic 

Pamět: 64-512GB+ 

Fotoaparát:  

- zadní: 12Mpx (F/2.4) + 12Mpx (F/1.8) 

- přední: 7Mpx (F/2.2) 

Další funkce: Face ID, dvě sim, vědomostní dle 

IP68, bezdrátové nabíjení, rychlé nabíjení, IOS 12  

Display: 6.5“ OLED Super Retina  

 

Pokud chcete, můžete tento telefon pojistit proti rozbití a krádeži, například na alza.cz za to zapla-

títe neuvěřitelných 7 498,- jen na 2 roky. Za to byste si mohli pořídit slušný telefon jiné značky ve střední 

třídě. V případě, že byste měli zájem o prodloužení záruky o další rok, vyjde vás to na 4 493,-. 

-Jakub Hošek- 
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ZE SVĚTA SPORTU 

FOTBAL 

Ve dnech 13. 10. a 16. 10. odehrál český národní fotbalový tým 3. a 4. kolo ligy národů UEFA.  

První zápas odehrál náš výběr v lize B proti Slovákům. Již od začátku do sebe dost jeli útočník 

Michael Krmenčík a obránce Slovenského výběru Martin Škrtel. První gól padl až v 52. minutě, kdy 

skóroval právě Plzeňský střelec Michael Krmenčík. 

Na to však odpověděl o deset minut později Slovák Marek Hamšík. V 73. minutě na trávník City 

Arény v Trnavě nastoupil náš hrotový útočník Patrik Schick, který již po třech minutách účinkování na 

hřišti vsítil gól na 1:2. Koncovka zápasu však už byla bez gólů, tudíž náš výběr vyhrál 1:2. 

 Druhý zápas odehrál náš výběr proti Ukrajině. S nimi už jsme hráli v rámci prvního kola, tehdy 

jsme prohráli na domácí půdě v Uherském Hradišti 1:2. 

Ale tentokrát náš tým hrál mnohem lépe, i když ani to nestačilo na výhru. Možná lepším výsled-

kům našeho národního týmu i změna trenéra - Karla Jarolíma na postu trenéra vystřídal Jindřich Trpi-

šovský. V 43. minutě dal jediný gól zápasu Ruslan Malinovsky. Češi měli spoustu šancí, ale nakonec 

bohužel prohráli 1:0. 

 

Poslední zápas naší skupiny odehrál náš výběr doma proti Slovákům. Ze začátku zápasu se náš 

tým zvolna dostával do hry, první a zároveň poslední gól zápasu dal ve 32. minutě po famózní nahrávce 

do prostoru od Jakuba Jankta Patrik Schick lobovanou střelou nad hlavou brankáře Martina Důbravky. 

Zápas skončil 1:0, tudíž se náš tým udržel ve skupině ligy národů B. 

-Denis Hůlka- 


