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ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORKY
Milí čtenáři a milé čtenářky,
náš redaktorský tým Vám přináší již druhé číslo školního časopisu Dobiňák,
kterým si zkrátíte čekání, nebo se jen dozvíte informace o škole,
žácích či kantorech, které jste dosud nevěděli!
Budeme vděční, když si čtení užijete!
Lea Tenkačová

REDAKCE
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY
MIKULÁŠSKÝ BĚH
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 proběhl již 28. ročník akce Mikulášský běh. Zeptali jsme se pana učitele Šlechty,
hlavního organizátora, na několik otázek.

Kdo vám s tím pomáhal?
Do přípravy akce se zapojila prakticky celá škola.
Měli jsme dobrovolníky z řad učitelů, kteří pomáhali
v cíli s výsledky, rozdáváním čaje a perníčků, vyhlašování výsledků apod. Dobrovolníky jsme měli i z
řad žáků, kde nám žáci 9. Ročníku pomáhali kontrolovat hladký průběh závodu na trati. Mladší ročníky
pomáhaly s pečením perníčků.

Zjistil jste, kdo se hádal s tou paní?
Ne :-D.
Kdo byl vaším favoritem?
Každý kdo se závodu zúčastnil.
Kdo byl ten nejlepší pomocník?
Každý kdo se zapojil, nám moc pomohl a všem děkuji. Nicméně nejvíce mě pobavila vtipná koordinace
aut v podání Jakuba Hermana.

Kolik vám to trvalo na přípravu?
Asi jeden měsíc.

Co bylo nejhorší na této akci?
Někteří lidé nedokáží ocenit, co vlastně děláme a
svým chováním narušují průběh závodu.

Kolik bylo celkem přihlášeno dětí?
Myslím, že se nakonec zúčastnilo okolo 150 dětí.

-Ondřej Tesař, Daniel Stoyka-

ČERT A MIKULÁŠ NA DOBINĚ
Dne 5. prosince minulého roku se uskutečnila ve škole taková menší událost, kdy dobrovolníci z devátých
tříd byli převlečeni do kostýmů čertů, andělů a Mikuláše. Účelem této akce bylo to, aby se menší žáci prvního
stupně (tedy 1. – 6. třídy) namotivovali k tomu, aby ve škole předváděli lepší výkony a zároveň si tento svátek
více zpříjemnili.
Jelikož jsem se této zúčastnila, musím říct, že to bylo super. Ráno
jsme přišli do školy, převlékli se do kostýmů a po osmé hodině ranní
jsme vyrazili. Navštěvovali jsme nejdříve první třídy a menší žáky a
poté už to šlo postupně. Některé menší děti měly strach, některé to
pobavilo, ale hlavní je, že jsme náš úkol splnili a děti si to užily (alespoň některé). Občas jsme ve třídě zanechali na památku uhlí, ale to co
jsme tam především nechali, byly sladkosti pro děti, které dostal
každý. Dokonce i ti, kteří přes rok trochu zlobily. Mikuláš četl ze své
knihy Hříchů a rozdával hodným žákům a žákyním pochvaly.
Podle mně se celá akce vydařila a bylo to super. Rozhodně bych si to chtěla příští rok zopakovat, ale to
už bohužel nebude možné. Můžu to všem jenom doporučit, protože to opravdu stojí za to a určitě je to skvělý
zážitek, o který bych přijít nechtěla.
-Tea Kukorová2

KAM PO ZŠ?
STŘEDNÍ ŠKOLY V LIBERECKÉM KRAJI
Na webových stránkách www.stredniskoly.cz uvádějí, že v Libereckým kraji se nachází celkem 50 středních škol, a z toho je 21 z nich přímo v Liberci. Ve svém výběru se zaměřím na některé z těchto škol, přičemž
budu střídat maturitní i nematuritní obory.
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999
Na výběr je z několika oborů – všechny uvedené jsou tříleté a bez maturity:








Stravovací a ubytovací služby – kuchařské práce
Zahradnické práce
Šití oděvů
Zednické práce
Malířské a natěračské práce
Dlaždičské práce
dále nabízejí i obory bez výučního listu či maturity

Gymnázium a střední škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova
Na této škole se konají přijímací zkoušky a jedním z kritérií jsou i průměrné známky na vysvědčení.
Pokud se nebudete vejít do průměru 2,00, nedostanete žádné plusové body.




Gymnázium
Předškolní a mimo školní pedagogika
o součástí přijímacího řízení je zkouška dovedností
S kamarádkou jsme si myslely, že se jedná o běžné talentové zkoušky, takže jsme tam chodily každý
čtvrtek, abychom dostaly přihlášky. Když jsme je konečně obdržely, zjistily jsme, že háček byl v tom, že jde o
právě zmíněné zkoušky dovedností.
Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická škola, Liberec, kostelní 9
 Praktická sestra (4 roky)
 Ošetřovatel (3 roky)
Praktická sestra má možnost dále studovat na vysoké škole obor Diplomovaná všeobecná zdravotní
sestra, nebo Diplomovaná dětská sestra.
Střední a mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15
 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 Elektrikář
 Mechanik opravář motorových vozidel – automechanik
Naše třída byla na Úřadu práce a tam nám říkali, že je málo lidí, kteří by se na tyto obory hlásili, ale
technika jde dopředu a takový elektrikář se bude určitě hodit.
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Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8
 Ekonomické lyceum
 Obchodní akademie
 Veřejnosprávní činnost
Já si myslím, že tahle škola je pro ty lidi, kteří mají rádi pořádek ve svých věcech
a baví je matematika, a rádi riskují, protože u některých z těch oborů se v budoucnosti
vyžaduje, že budou mít vlastní podnik. Každá investice je svým způsobem riziková.
Doctrina Podještědské gymnázium
Z názvu už je jasné o jaký typ studia se jedná, ale také je nutno podotknout, že se jedná o soukromou
školu a myslím, že ani není možnost získat prospěchové stipendium.
-Adéla Passlerová-

ROZHOVOR
S PANÍ ZÁSTUPKYNÍ JANOU PAŠTOVOU
Jak se dnes máte?
Dnes se mám výborně! Už se těším na víkend.
Jak dlouho pracujete ve školství?
Třicet pět let, od roku 1984.
Na jakých školách jste účinkovala?
Pracovala jsem v Hejnicích, ZŠ U Školy a po mateřské
dovolené v ZŠ Dobiášova.
Jak dlouho působíte na ZŠ Dobiášova?
Již od začátku, což znamená dvacátým pátým rokem.
Byl zde nějaký žák, na kterého nikdy nezapomenete
kvůli jeho průšvihům a chování?
Jéje, těch tady bylo! Nebudu nikoho jmenovat, ale
musím říct, že ti největší průšviháři do-dnes pěkně
Jak a kde jste slavila Vánoce?
zdraví a hlásí se!
Vánoce jsem slavila doma s rodinou a mými rodiči.
Jakou SŠ jste studovala? Byla to Vaše volba?
Jsem za to, že je všechny mám, moc ráda!
Studovala jsem střední školu ekonomickou, ale rozhodně ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Jak už jsem Jaké vánoční tradice dodržujete?
řekla, moje volba to nebyla, já chtěla studovat peda- Tak u nás rozkrajujeme jablíčko, to tedy funguje, ale
peníze pod talířkem už nefungují!
gogiku a k té jsem si nakonec cestu našla.
Věnujete se nějakému zimnímu sportu?
Už ne. Vzhledem ke stáří jsem odložila sjezdovky a
brusle darovala. Minimálně chodíme na běžky a
brusle si asi koupím, abych s vnuky mohla na přehradu nebo do Arény.

Jaký byl Váš největší průšvih ve škole?
Na SEŠ jsme si místo dvou jednodenních výletů udělali s partou jeden dvoudenní a zůstali na chalupě
spolužačky. Na ostatní jsme čekali ne v Liberci, ale v
Turnově. Paní třídní byla naštvaná a my všichni dostali ředitelské důtky.
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Kam se letos chystáte na dovolenou?
Už třicet let jezdíme první týden v červenci na vodu.
Je to nádherný balzám na nervy! Potom také každoročně do Chorvatska se známými na loď, kde brouzdáme po Jaderském moři.

A nakonec, co byste vzkázala žákům ZŠ Dobiášova a
letošním deváťákům?
Tak samozřejmě ať se jim povedou přijímací zkoušky
a dostanou se na vysněnou školu. A pokud se jim to
nepovede letos, tak to určitě vyjde v dalších letech!
Jaká místa jste navštívila, a která z nich Vás nejvíce Protože pokud má někdo vysněné povolání, bude na
sobě pracovat, ta se mu určitě jeho plány vyplní! Ať
nadchla?
Bylo jich hodně, ale asi nejvíc Paříž, kde jsem byla s nezapomenou na pokoru, úctu k lidem a slušnost.
kamarádkou, která mi umřela. Pak asi Londýn. Můj Ostatním žákům přeji slušné vysvědčení, krásné
jarní prázdniny a spoustu zážitků z Dobiášky!
sen je potkat se s královnou Alžbětou II.
Pak také Omišalj, což je přístav v Chorvatsku, odkud
vyrážíme na cesty.

Teď mě napadá, mohu popřát i učitelům?

Paním učitelkám a pánům učitelům a vlastně všem
Jaká je Vaše vysněná dovolená?
zaměstnancům školy přeji klid na prá-ci, pevné
Rozhodně Nový Zéland. Náš syn Ondra tam právě již zdraví, pevnější nervy, úsměv na tváři a pohodu se
sedm měsíců žije a je to tam krásné! Budou tam s svými blízkými! Máme před sebou šest měsíců a
přítelkyní do září, tak se třeba cesta povede. Teď je snad to v klidu zvládneme!
tam léto, 35°C a to by se mi moc líbilo!
Touto otázkou jsme náš rozhovor s paní zástupkyní ukončily a ještě jednou bychom moc rády poděkovaly
za tuto příležitost a vstřícnost paní zástupkyně. Děkujeme! 
-Lea Tenkačová, Tea Kukorová, Petra Müllerová-

AUTO-MOTO
BMW M5 F90 - ZABÍJEČ MERCEDESU
Bmw M5 F90 je sedan, který vám 100% může udělat radost z jízdy. Tento typ auta může být jak rychlý
tak komfortní. Za 3,4 sekundy už budete mít na tachometru 100 km/h.
Proč právě je zabíječ Mercedesu, protože pod kapotou máte legendární motor V8.Táto BMW je levnější
než její konkurent Mercedes-Benz E63s AMG, a dokonce je to o pár měsíců novější vůz. BMW M5 F90 vám
uskuteční možnost se z 4WD přepnout na zadní 2WD.Tento vůz nabízí 3 typy režimů pohonu. Největší rychlost je u tohoto vozu 250
km/h ,ale když se zbavíte omezovače, můžete dokonce vyvinout
rychlost až 305 km/h. U tohoto motoru došlo ke zvýšení výkonu ze
412 kW na 441 kW.
Nová osmistupňová převodovka může být úsporná ale i
účinná zároveň. Zároveň nabízí spoustu zajímavých vychytávek.
Pokud například chcete zvýšit hlasitost hudby ve svém autě, tak to můžete udělat pomocí gest – stačí před
panelem gestem naznačit, že chcete zvýšit hlasitost a senzory to zpracují.
Toto BMW je mnohem modernější než jeho konkurent Mercedes-Benz třídy E. Pro BMW M5 F90 se hodí
více modrá barva, protože modrá barva je stejně pestrá jako toto BMW. Tento vůz je legendární kvůli tomu,
že to je BMW pátý třídy. Historie této třídy začala už v roce 1985, když značka BMW vytvořila jeden z nejrychlejších sedanu na celém světě.
-Daniel Stoyka-
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SPORTOVNÍ OKÉNKO
KARATE
Rozhovor s Kateřinou Hákovou (žákyně 9.B) o karate.
Popiš ve zkratce, co karate vlastně je:
Jak dlouho děláš karate?
Karate má vlastně strašně dlouhou tradici, vzniklo Teď začínám šestý rok. Občas mě to nebaví, ale
jako obrana proti útočníkům. V karate se můžou učit vlastně to úplně miluju. Doufám, že mě to nikdy nekaty, což jsou sestavy, které něco znamenají. Je to omrzí a budu ho dělat i nadále.
souboj s imaginárním soupeřem. Také tam je kumite Kolikrát týdně chodíš trénovat a kam?
a to je boj s reálným soupeřem. Bojuje se o body a
Na tréninky chodím 4x týdně, a to na Františkov ZŠ
kdo má více bodů, vyhrává. V katě se též může bojoŠvermova (do USK Slavie).
vat o body nebo o praporky, kdo jich má více, vyPopiš, co na tréninku vše děláš:
hrává.
Většinou máme nějaké zahřátí - rozcvičku a pak se
maká, třeba jedeme katy a nebo kumite.
V sobotu jsi měla závody, kde byly, s kým jsi bojovala a jak jsi dopadla?
Ano, v sobotu jsem byla v Ústí nad Orlicí. V katách
jsem první kolo vyhrála a druhé kolo jsem prohrála,
ale ta holčina už mě nevytáhla do repasáže, takže
jsem skončila asi desátá. A v kumite jsem byla první
kolo s nejlepší kamarádkou a furt jsme se smály,
takže jsme dostaly napomenutí. A pak kamarádka
furt vyhrávala a dostala se na 1. místo a čímž mě
vytáhla do repasáže a to jsem nakonec na praporky
vyhrála, takže jsem skončila na 3. místě.
Doporučila bys ostatním s karate začít?
Určitě záleží na tom, jestli ho baví a zajímají bojové
sporty. V tu dobu bych to určitě doporučila. Také
nezáleží na pohlaví, sice karate je více klučičí sport,
ale zaujal spoustu holek. Přičemž já jsem taky
holka a jsem „zažraná“ do tohoto sportu.
-Natálie Krobotová-

ROZHOVOR S RADANEM LENCEM
O klubu Bílí tygři Liberec
Bílí tygři Liberec je hokejový tým založený v roce 1956 tehdy pod názvem TJ
Lokomotiva Liberec. V extralize působí od sezony 2002/03. Nynější název je od
roku 2000. Liberec získal svůj historicky první titul v sezoně 2015/16. Klubové
barvy jsou modrá a bílá. Domácí zápasy se odehrávají v Home Credit Aréně s kapacitou 7500 diváků.
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Historie klubu
Poprvé klub vznikl na severu Čech pod názvem SK Rapid Horní Růžodol. Od roku 1985 se úroveň dospělého hokeje snižovala a liberečtí hokejisté hráli až ve 3. nejvyšší soutěži. V roce 1994 přišla do týmu sponzorská posila, stavební firma Syner. Jeho zásluhou se Bílí Tygři už v roce 1995 dostali to 1. ligy. Dne 5. 10. 2010
se jako první český tým střetl na domácím ledě s týmem z NHL, konkrétně s Boston Bruins.
Radan Lenc







8. nejlepší hráč v kanadském bodování
narozen: 30. 7. 1991
věk: 27 let
post: útočník
hrací číslo: 25
počet bodů: 26 (12 gólů + 14 asistencí)

Kde jste se narodil a v kolika letech jste začal hrát
hokej?
Narodil jsem se v Boleslavi, kde jsem i začal s hokejem a začínal jsem +- ve 4 letech.
Se kterým spoluhráčem se Vám hraje nejlíp?
Tak teď hraju s Markem Kvapilem, takže určitě s ním
a teď postupně od „Buldy“ až teď po Tomáše Fillipiho, ale je těžký říct s kým se hrálo nejlíp, ale samozřejmě Michalovi to tam padalo, takže to byla super spolupráce, teď je tam Tomáš Fillipi a to je taky
Jak jste spokojený v Liberci? Myslím tím jako s fa- výborný, takže mně se s nimi hraje dobře.
noušky, realizačním týmem, spoluhráči?
A máte také jiné koníčky, nebo jak trávíte volný čas?
No tak, jsem tu krátce, takže fanoušky jsem ještě
No ono to vypadá, že máme toho volného času
úplně nepoznal, ale podle zápasů si myslím, že suhodně, ale moc ho není, protože máme tréninky doper, ale co se týče chodu té šatny a tak nějak všeho
poledne, odpoledne, je tam nějaká regenerace, odokolo zápasů, tak si myslím, že to je na skvělé úrovni
počinek, takže volného času na nějaké vedlejší koa že to je výborný.
níčky, ale přes léto si rád zajdu na kolo nebo nějaký
Překvapila Vás pozvánka do reprezentace? A jste jiný sport, no prostě nějak tak všechno, co se týče
spokojený se svým výkonem?
toho sportu
Tak co se týče pozvánky, tak samozřejmě potěšila,
Jaké máte teď v Liberci cíle, bavíte se třeba v kabině
nečekal jsem to nebo v letošní sezoně se k tomu něuž o titulu?
jak neupínám, jestli budu pozvaný, chci hrát dobře v
Sezona není ani v půlce. Hlavní cíl je vyhrát následuLiberci a od toho se budou odvíjet další věci, a co se
jící zápasy a posouvat se zápas po zápasu, protože
týče turnaje tak proti Švédům jsem odehrál téměř
čím víc zápasů vyhrajeme, tím máme větší šanci na
celý zápas, myslím si, že to byl zrovna dobrý zápas
nějaký úspěch, ale říkat něco o titulu zatím nea bohužel jsme teda nevyhráli, ale byl to jeden z těch
chceme, protože to štěstí je takový, že se snadno obzápasů, který si myslím, že i pro fanoušky byl zajírátí, takže se snažíme být co nejúspěšnější.
mavý a mně se to líbilo.
Pamatujete si na svůj první extraligový zápas?
Já nevím, jestli to budu říkat přesně, ale myslím si,
že to bylo v PLAY-OUTU proti Spartě, kdy jsem hrál
vlastně s ´Honzou Bendou´ a dál nevím, to si asi nevzpomenu.

-Denisa Simaku-
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HÁZENÁ
Rozhovor s Aničkou Čapkovou (žákyně 9.B) o jejím koníčku – házené.
Jak dlouho se věnuje házené?
Již 4 roky.
Jaký hraješ post?
Tak většinou hraju spojku nebo křídlo, ale umím
všechny posty, takže kam mě trenérka pošle, kde
jsem potřeba, tak tam jdu.
Jaký je tvůj největší úspěch?
Nejspíš asi na olympiádě dětí a mládeže.
Máš nějaký vzor?
Můj vzor je Filip Jícha.
Jak probíhá váš trénink?
Nejdříve se rozcvičíme, pak si dáváme přihrávky a
pak už různá cvičení podle trenérky, pak třeba i dribling, na konci posilujeme vždycky a pak už se jen
tak protahujeme.

Pamatuješ si na svůj první zápas?
Jakože úplně přesně si to nepamatuju, ale určitě to
bylo s kluky. Vůbec jsem to neuměla, pořád jsem to
házela do autu a bylo to hrozný (smích).

Kdy a jak dlouho máte tréninky?
Tak máme je pondělí, středa a pátek a máme je Přemýšlela si někdy, že skončíš?
vždycky hodinu a půl a vždycky ve středu chodíme Ano, častokrát jsem o tom přemýšlela a bylo to
hlavně kvůli trenérce a chvíli mě to i nebavilo.
běhat na ovál.

-Denisa Simaku-

FLORBAL
Rozhovor s Leou Veselskou (žákyně 9.C) o florbale.
Popis ve zkratce co je florbal?
Florbal je kolektivní hra, nejčastěji se hraje 5 na 5.
Jak dlouho děláš florbal?
Florbal hraju 5 let.
Jak probíhá váš trénink?
Náš trénink probíhá tak, že se nejdříve rozběháme
poté rozcvička a pak nějaké cvičení také ale i hrajeme a nakonec vyběhání a protažení.
Jaký hráč je tvůj vzor?
Ole Mossin Olesen z Norska.
Jak často mate trénink?
Tréninky máme 3x týdně a ještě jdeme jednou do po- Jakého nejlepšího výsledku jste dosáhli?
silovny. Do posilovny můžeme chodit častěji, ale to Náš nejlepší výsledek je že jsme vyhráli Mistrovství
České Republiky v dorostenkách.
už sami.
-Petra Müllerová8

XFN 15
Dne 27. 12. 2018 se v pražské O2 areně uskutečnila X FIGHT NIGHT 15. Zápas, na který se všichni těšili
a byli zvědaví, jak dopadne, byl zápas v boxu MARPO VS RYTMUS. Tedy Česko proti Slovensku.

Většina lidí tipovala na výhru Marpa, protože ten už v dřívější době byl vicemistrem České republiky v
Thajském boxu. Rytmus začal s přípravou před dvěma roky a nikdy s nikým oficiálně zápas neměl, takže mu
nikdo moc nevěřil v tom, že by nad Marpem mohl vyhrát. Zápas dopadl tak, že Marpo vyhrál 3:0 na body.
Další očekávaný zápas byl mezi Petrem Pínem Ondrušem a Patrikem Kinclem. Nakonec vyhrál Patrik
Kincl na RNC= Rear naked choke.

Na XFN 15 byla i moje sestra s jejím přítelem a říkali, že si to velmi užili, atmosféra prý byla úžasná.
Přeci jenom byla celá O2 arena vyprodaná, takže diváků tam bylo opravdu dost. Kapacita O2 Areny je 18 000.
-Natálie Krobotová9

RECENZE
FILMY NA ROK 2019
The Lion king – lví král
Studio Disney už dlouhou dobu dělá remake na klasické animované filmy. Mně
se vždy Lví král líbil a určitě to bude zajímavé i pro ty, kteří mají rádi tuhle klasiku a
rádi si zavzpomínají na staré časy, kdy jsme u pohádek strávili celý den.
Spider-Man: Far from Home
Určitě si pamatujete na Spider-Mana v podání Toma Hollanda, který se objevil v
červenci roku 2017 a na ČSFD získal příjemné hodnocení 73%. Spider-Man: Far from
Home je výjimečný tím, že se natáčel v Praze a v Liberci jak jste si asi mohli všimnout.
Joker
Myslím, že tohle je vůbec první film jenom o Jokerovi, protože vždy byl vedlejší a hlavně záporná postava z filmu o Batmanovi.
Skleněný
Film Skleněný je podle stejnojmenného komiksu. Spojuje dva filmy Rozpolcený a Vyvolený. Hraje tam
Bruce Willis v roli Davida Dunna z filmu Vyvolený a Samuel L. Jackson v roli Eliah Price známý jako Pan
Skleněný. Z filmu Rozpolcený tam hraje James McAvoy, který hraje Kevina Wandella Crumba
Dozvuky války
Děj se odehrává 1946 ve válkou zničeném Hamburgu. Racheal Mordan v podání Kiary Knightley se tam
vydává s manželem plukovníkem Lewisem Morganem v roli Jasona Clarckeho, který se tam stěhuje kvůli práci.
Nový domov sdílejí s původním majitelem, vdovcem Stefanem Lubertem (Alexander Skarsgard ) a jeho dcerou.
-Adéla Passlerová-

RIVERDALE
Riverdale je americký seriál, který byl vydán v roce 2017
Seriál začíná, když se ve městě Riverdale utopí Jason Blossom. Jeho tělo nikdo nenašel a pro všechny
jeho smrt zůstala záhadná. Nikdo neví, jak se to přesně stalo. Archie Andrews je obyčejný kluk, který hraje
fotbal, ale o prázdninách si uvědomí, že má rád hudbu. Jeho otci se
toto rozhodnutí nelibí a chce, aby mu syn pomáhal v podnikaní.
Betty Cooper je jeho nejlepší kamarádka z dětství, která se do něj
zamilovala. Její sestra Polly, která je těhotná s Jasonem je zavřena
v nápravném zařízením kam ji umístili její rodiče. A Betty o ničem
neví. Jughead Jones je kluk, který se moc s nikým nebaví jenom s
Archiem. Jughead bydlí sám a s otcem se nebaví. Jughead píše o
dění ve městečku Riverdale. Veronica Lodge je nová holka ve městečku Riverdale. Přijela sem s matkou a její
bohatý otec je ve vězení. Snadno zapadne do kolektivu a skamarádí se s Archiem a Betty. Cheryl Blossom,
sestra Jasona. Je na ní poznat, že je z bohaté rodiny. Její rodiče jsou k ní odměření. Ona se ke všem chová
povýšeně a intrikuje.
Seriál je o normálním životě teenagerů a je pro mě velmi zajímavý.
-Oksana Klevianyk-
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SERIÁLOVÉ RECENZE
Shameless
Tento americký seriál vypráví rodině Gallagherů, se kterými se život nemazlí. Frank, Monica, Fiona, Lip, Ian, Carl, Debbie a Liam jsou hlavními postavami, kteří se ze svého úplného dna vypracují na úroveň života, která je pro
oblast Chicaga, ve které žijí, přijatelná. Příběh se odehrává v Southside, Chicago,
což je nejchudší část města. V seriálu je hned několikero zápletek, které zamotají
celý děj seriálu. Také se zde objeví hned několik párů, které si zamilujete.
Seriál se vysílá již od 9. ledna roku 2011 a natáčí se stále. Tento rok vychází 8. série seriálu s fenomenálním zvratem v půlce osmé série.
The 100
The 100 je postapokalyptický seriál, ve kterém svět skončil nukleární válkou a lidstvo se muselo přestěhovat do obrovské vesmírné sta-nice. Sto let po
konci nukleární války ve vesmírné stanici začne docházet vzduch, a proto se rada,
která rozhoduje o chodu stanice, rozhodne seslat 100 náhodných lidí potrestaných za různé přestupky. Mezi nimi je i Clarke, která je dcerou Abby Griffin a Dr. Davida Griffina, který byl
zavražděn za šíření zpráv o nedostatku vzduchu na vesmírné stanici. Clarke se se smrtí svého otce nemohla
vyrovnat, a proto se dostala do „věznice pro mladistvé“. Příběh pokračuje přistáním na zemský povrch a
přežití na světě po nukleární válce.
Black Mirror
Charlie Brooker se může pyšnit titulem tvůrce tohoto seriálu. Black Mirror
vychází již od roku 2011, ale největší boom zažil v roce 2018 a to kvůli jeho
obsahu. Každý díl seriálu má různý příběh a z něho plyne i ponaučení. Tyto příběhy se spíše jeví jako neskutečné a neuskutečnitelné, ale pokud se nad nimi zamyslíte, zjistíte, že vlastně s dnešní technologií a lidskými
vlastnostmi je vlastně velká možnost, že se to v blízké budoucnosti stane. Z dílů seriálu Black Mirror vás bude
mrazit a myšlenka, že se děj ze seriálu opravdu uskuteční, vás nenechá spát. Nejde o horrorový seriál, ale
spíše o seriál obsahující konspirační teorie a věci, nad kterými bychom se měli zamyslet. Pátá série tohoto
fenomenálního seriálu nemá přesné datum vydání, ale autoři seriálu potvrdili, že se páté série Black Mirror
dočkáme průběhem roku 2019.
-Lea Tenkačová-

KDO TO JE…
SHARLOTA
Řeč je o nadané mladé zpěvačce, raperce a influence, která se narodila v
Praze. Zajímá se o pozitivní myšlení, módu a snaží se to předávat dále. Také se
snaží zachovat originalitu a autentičnost její osoby, pro mnohé je moc výstřední či
extravagantní. Momentálně připravuje tři nové videoklipy ve spolupráci s jinými
interprety a jeden její sólo singl s názvem Fucking AWESOM.



narození: 17. 9. 1996
velikost boty: 38




výška: 165 cm
váha: 52 kg
-Kristýna Mašlarová11

ZE SVĚTA IT
RED DEAD REDEMTION 2

Vývojáři hry Red Dead redemption 2 jsou Rockstar Studios.
Společnost Red Dead Redemption 2 vyšla na PlayStation 4 a Xbox One 26. října 2018. Byla všeobecně
uznávaná kritiky, kteří chválili příběh, postavy, otevřený svět a značnou úroveň detailů. Hra vygenerovala
725 milionů dolarů z prodeje od zahajovacího víkendu a během dvou týdnů odeslala více než 17 milionů kopií.
Příběh vám zabere víc než víkend. Minimálně 60 hodin čistého času.
Red Dead Redemption 2 je západní akční adventura, která se odehrává v otevřeném světě, nabízí lov a
rybolov, které poskytují potraviny, příjmy a materiály pro řemeslné předměty.

Hráči Red Dead Redemption 1 už vědí, kdo bude hrdina Red Dead Redemption 2. Je to John Marston,
stejným členem gangu jako v Red Dead Redemption 1. Na rozdíl od Johna Marstona nevidíme u Morgana
žádný morální konflikt či snahu o nový život. Morgan zatím vypadá na jistého hromotluka. Divoká zvěř se dá
lovit pistolemi i lukem a šípy. V Red Dead Redemption 2 můžete střílet ze dvou zbraní zároveň. V Red Dead
Redemption 2 už voda není taková hrozba jako v Red Dead Redemption 1, ale dávejte si stejně pozor, kam
šlapete, protože jsou ve hře aligátoři a divoká zvěř.
-Ondřej Tesař12

NAŠE POSTŘEHY
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Můj názor na školní jídelnu je takový, že jídla nejsou připravována podle mých představ. Myslím si, že
by se dala uvařit i lépe, ale na druhou stranu chápu, že školní jídelna nemá prostředky nám vyvářet jako v
pětihvězdičkové restauraci. Také si myslím, že je dost důležité dodržovat čistotu a to i co se nádobí týče. Když
si chci jít pro tác, na který si po té odkládám talíře s jídlem, tak na něm často leží zbytky jídla a to je podle
mě jeden z hlavních problémů naší jídelny. Poté je v naší jídelně málo stolů a tím se v jídelně vytváří rozruch,
kdy se žáci dohadují, že nebudou sedět vedle někoho, koho nemají rádi nebo se s ním nebaví a celkově to
nepůsobí příjemně. Dále mě celkem mrzí přístup chování naší paní vedoucí. Už jenom z mé vlastní zkušenosti,
která se neopakovala jen jednou, vím, že paní vedoucí nechodí na své pracovní místo včas v dobu ranní, kdy
se například platí obědy nebo vrací karta atp.
Hrozně pomalu vše vyřizuje a připadá mi, že nebere ani ohledy na to, když se mají žáci dostavit včas
na vyučování. Odpoledne to není o moc lepší, když si zapomenu obědovou kartu, tak si jdu k paní vedoucí pro
lístek a čekám cca 10 minut, než se dostaví na své pracovní místo. Proto poté musím čekat dlouhou frontu, než
mi vydají jídlo.
To jsou takové největší nedostatky naší školní jídelny, ale na druhou stranu to má i své dobré stránky.
Celkem obdivuji kuchaře a kuchařky, že se kolikrát musí udržet, aby nevynadali dětem za to, jak se v jídelně
chovají. Dále oceňuji nově vyměněné stoly a židle a také přidání dalšího barel s pitím. Také jsem ráda za
ubrousky, které dříve nebyly. A celkově mi přijde vhodné ovoce, které dodávají.
Na jednu stranu má školní jídelna dost nedostatků, ale nesmíme zapomínat i na ta pozitiva.

Dotázala jsem se 52 žáků z 2. stupně na několik otázek ohledně školní jídelny. Zde jsou výsledky.
CHUTNÁ VÁM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ?

JAK DLOUHO OBVYKLE ČEKÁTE NA PANÍ VEDOUCÍ?

JAK HODNOTÍTE ŠKOLNÍ JÍDELNU? (1 – 10 bodů)

JAK HODNOTÍTE PERSONÁL ŠKOLNÍ JÍDELNY? (1 – 10 bodů)

Jídelna si vysloužila průměrnou známku 5,2 z 10 bodů.

Personál získal průměrnou známku 5,4 z 10 bodů.

-Tea Kukorová-
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CESTOVÁNÍ
FRANCIE
Do Francie můžete odcestovat jak v létě, tak i v zimě. V zimě třeba na hory a v létě třeba prozkoumávat
různé památky, jako je zámek Versailles, Vítězný oblouk a Eiffelovu věž v Paříži, nebo se můžete celý den
slunit na pláži u azurového moře. Hlavní město Paříž je nádherné město kultury, krásy nebo romantiky kam
můžete vzít svého partnera či partnerku na krásnou dovolenou.
Mně osobně se na Francii nejvíce líbí hlavní město Paříž, kde je nádherná Eiffelova věž a v restauracích
nabízejí mnoho výborných jídel.
Eiffelova věž
Je nejznámější stavba světa. Je hodně vysoká a
velmi krásná. Hlavně v noci, když se rozsvítí. Na plošině pod balkonem je po celém obvodu seznam jmen
72 významných vědců.
Louvre
Jedná se o známé muzeum umění, kde se nachází
hodně různých a překrásných obrazů a jiných věcí.
Nejdůležitější je tam portrét Mony Lisy, který je
velmi chráněný a ceněný.
Vítězný oblouk
Byl postaven Napoleonem Bonapartem na znamení
vítezství v bitvě u Slavkova. Stojí uprostřed náměstí
Place Charles-de-Gaulle. Nachází se v něm malé muzeum s hlavním zaměřením na historii stavby. Je
předlohou pro Dianin chrám. Na střeše je veřejná terasa s vyhlídkou na Paříž.
Versailles
Je to palác a muzeum. Od roku 2002 získal ocenění
nejhezčí zámek v Evropě. Zámek má 7 částí: Jižní křídlo, Severní křídlo, Zrcadlový sál, Opera, Mramorové nádvoří obklopené jádrem zámku.
-Oksana Klevianyk-

EGYPT – PORT GHALIB
Úvod
Port Ghalib je nádherné, moderní městečko, které slouží
zároveň jako přístav. Nachází se v Egyptě, na pobřeží Rudého
moře. Od letiště Marsa Alam je daleko 5 minut Autobusem. Dříve
to byla jen malá vesnička, teď to je nejnavštěvovanější město v
oblasti Marsa Alam. Je neuvěřitelné, jak se z pustiny stalo tak
hezké město. Podle internetových hodnocení má město 4* (TripAdvisor.com)
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Ubytování
Okolo města Port Ghalib je asi 20 hotelů, většina z nich má 4 nebo 5 hvězd. Nějaké hotely se nacházejí
hned ve městě nebo kousek od něj, jiné jsou kus od pláže. Wi-Fi je dostupná po celém areálu hotelu. Hotely
bohužel nejsou nejlevnější, ale za tu cenu to rozhodně stojí.
Co se dá v Port Ghalibu dělat?
Relaxovat – když jste v Port Ghalibu, lehce zapomenete na to, že jste v Egyptě na okraji pouště. Na
plážích a u hotelových bazénu jsou bary, kde si můžete objednat chlazené pití (klidně i s ledem). Většinou tam
mají Sprite, Coca-Colu, fantu a další limonády. Pro dospělé tam mají i pivo.
Sportovat – dá se tu plavat v moři a šnorchlovat. Ale to není vše. Animátoři provozují různé hry na pláži
např. šipky a volejbal. U hotelů jsou bazény, některé z nich mají i tobogány a skluzavky. Nechybí ani brouzdaliště pro děti.
Jezdit na výlety – cestovní agentury pořádají mnoho mimo hotelových výletů. Mezi ně patří třeba projížďka na velbloudovi, jízda na čtyřkolkách v poušti, vyjížďka v ponorce atd. Většina výletů má slevy pro
rodiny, na kterých můžete trochu ušetřit peníze.

Nakupovat – po celém městě se nachází spoustu obchodů. Jsou zde obchody s oblečením, suvenýry,
voňavkami a spoustu dalšího. Někteří obchodníci umí dokonce i česky (aspoň trochu), někteří přijímají jen
nějaké měny- ne všichni přijímají eura. Pokud se vydáte nakupovat, připravte se na spoustu lidí, co se vás
pokusí upoutat ke svému obchodu. Někteří vám dokonce nabídnou slevu speciálně pro vás. To ale říkají každému, takže se nenechte nachytat.
Chodit na procházky – Město Port Ghalib je nádherně vyzdobené. Všude jsou světla, květiny a stromy.
Abyste si město prohlédli pořádně a celé, tak vám to chvíli zabere.
Jíst – V hotelech se nachází jídelny a několik bufetů. Zde se podávají snídaně, obědy a večeře. K jídlu
je všechno možné – od hranolek až po egyptské hawawshi (těsto plněné masem). Hotely většinou nabízejí
každý den nové jídlo, abyste mohli každý den vyzkoušet něco nového. Ve městě se také nachází mnoho restaurací – jak tradičních, tak takových, že se tam nají každý (*hranolky s hamburgerem). Na plážích bufety
také nechybí, takže na nich můžete strávit celý den.
-Jan Thoma-
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ITÁLIE

Itálie patří mezi destinace, kam můžete vyrazit na dovolenou k moři. Můžete navštívit Colosseum,
Pantheon nebo Baziliku svatého Petra ve Vatikánu, nebo se jen povalovat u moře. Nebo můžete navštívit
Benátky, které jsou nejnavštěvovanější italskou destinací.

Italská kuchyně je jedna z nejlepších kuchyní na světě. Těšit se můžete na různé druhy masa, ryb a
různých sladkých pokrmů co Itálie nabízí. Itálie je proslulá výrobou pizzy, mimo jiné je také proslulá výrobou
různých sýrů, jako je niva, parmezán a nebo mozzarella. Mezi nejznámější italské těstoviny patří špagety,
ravioli a nebo tortellini. Největší italskou lahůdkou je zmrzlina. Mezi
nejoblíbenější nápoje patří víno, které se pije na slavnostech, v restauracích anebo ho pijí jen tak.
Jako milovník hudby mě sice jejich hudba nezaujala, ale pro ty,
kteří mají rádi klasickou hudbu tak doporučuji. Mezi nejslavnější skladatele patří třeba Antonio Vivaldi nebo Giuseppe Verdi.
Za zmínku rozhodně stojí i sport. Velmi vysoké popularitě se těší
fotbal. Mezi legenty tohoto sportu patří Giuseppe Meazza, Silvio Piala nebo Luis Monti. Nejslavnějším sjezdovým lyžařem je Alberto Tomba, se třemi zlatými olympijskými medailemi. V Itálii je mimo to také velmi
populární motosport. Nejslavnějším motocyklovým jezdcem je Valentino Rossi.
-Nikola Tichá-
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POKUS O VTIP
VTIPY O ŠKOLE
Michal se při matematice ptá: Ve škole dojde na zkoušení zájmen:
„Pane učiteli, co je na mém trojú- „Pepíčku, řekni nám příklad 2 záhelníku ABCD špatně?!
jmen,“ vybízí učitelka. „Kdo? Já?“
Sousedka se ptá se malého Toníka,
Ptá se učitel náboženství Tomáška,
který právě začal chodit do první
jestli se doma modlí před jídlem.
třídy: „Co je tvůj nejoblíbenější
„Ne, to jen ve školní jídelně, mapředmět ve škole?“ „Asi zvonek,
minka vaří až moc dobře.“
paní Krhavá.“
Sedí Janička na posteli a pláče. Přijde k ní maminka a ptá se, co se
stalo? „Škola nám shořela!“ vzlyká
malá dívka. „Ale jdi ty, to se jen
něco zdálo!“ povzbuzuje ji maminka. „No právě, béééé.“

Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy špinavý a paní učitelka
ho za trest poslala domů.
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá
celá třída.“

Přijde učitelka do třídy před písemkou se slovy: „Doufám, že u Vás nenajdu žádné taháky.“
A žáci na to: „My také doufáme.“

Student skládá zkoušky. Profesor
se ptá: „Co nejvíce způsobuje pocení u člověka?“
„Vaše otázky,“ odpovídá student.

V hodině matematiky se paní učitelka ptá Pepíčka, kolik je dvě bez dvou.
Pepíček přemýšlí, přemýšlí, ale nemůže na to přijít. Paní učitelka si však všimla, že má v tašce dvě jablíčka, a tak mu pomáhá: „Kolik jablíček máš dnes
k svačině?“ Pepíček odpoví: „Prosím, dvě.“ Paní učitelka se ptá dál: „No, a
když je obě sníš, co ti zbude?“ Pepa říká: „Prosím, chleba s máslem.

Při hodině matematiky, kdy učitelka celá rudá křičí na žactvo, že jsou nevzdělavatelní a že je všechny nechá propadnout, někdo zaklepe na dveře. Netrvá
dlouho, dveře se otevřou a do třídy vejde smrtka, s kosou přes rameno.
Všichni žáci se strašně vyděsí a smrtka povídá:
„Klidně můžete sedět, paní profesorka bude mít za minutku infarkt, tak jsem
přišla dřív.“
(zdroj vtipů: alik.cz, vtipy.org, bomba-vtipy.cz, vtip-atropin.cz)
-Jan Thoma-
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VTIPY
Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli a zeptá se: „Promiňte pane, mohl bych vám přeběhnout
támhle po tom poli? Hrozně potřebuju stihnout vlak v 16:23!“
Zemědělec pokrčí rameny a odpoví: „Ale jo, klidně. A když si vás všimne můj býk, stihnete i ten v 16:05.“
Do školy přijde nová učitelka, předstoupí před žáky a povídá: "Jmenuji se Eva Dlouhá a chci, abychom se k
sobě chovali jako kamarádi." Jeden žák ji vezme za slovo, a když ji druhý den potká, tak na ni zakřičí:
"Nááázdar, Evo!" Ta se naštve a povídá: "Napíšeš 50x učitelce se ve škole netyká." A on další den přijde a
přinese to napsané 100x. Učitelka se diví: "Jak to, říkala jsem 50x, proč jsi to napsal 100x?" A žák na to:
"Aby si měla radost, Evo."
V soudní síni:
„Jak jste zabil svou ženu?“
„Kladivem.“
Z publika se ozve: „Ty seš ale prevít!“
Soudce: „Tady rozhoduje soud a ne vy!“
Z publika: „Já nerozhoduji, ale minulý týden jsem si od něj chtěl dvakrát půjčit kladivo a on mi tvrdil, že žádné
nemá.“
Zastaví policejní auto u řeky a řidič se ptá kolegy:
„Dá se tu někde přejet?“
„Jasně, hned tady!“
Auto zajede do řeky a jen to žbluňkne i s houkačkou…
„To jsem blázen…,“ vrtí hlavou policajt. „Ještě před chvíli tudy šla kachnička a bylo jí to sotva po pás!“
-Nikola Tichá-
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