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Drak je statečný, plný energie a má neuvěřitelnou výdrž. Díky
svému robustnímu zdraví se dožívá dlouhého věku. V Číně je Drak
symbolem štěstí a toho si zrozenci tohoto znamení užívají jak v
lásce, tak v zaměstnání. Lidé narození v tomto znamení jsou
vysoce úspěšní a tím pádem i dobře finančně zajištěni. I přes svůj
divoký temperament a nutkání vše vlastnit je to přítel, kterého
chce mít každý po svém boku.
Silné stránky
Drak je rozený optimista, upřímný a pravdomluvný. Působí na své
okolí svou přirozenou elegancí, sebejistotou a originalitou. Je
bojovníkem za pravdu, zastáncem slabších a vždy je připraven
pomoci.
Slabé stránky
Drak jedná kvůli své spontánnosti a impulzivnosti často velmi
neuváženě. Má sklon vládnout ostatním a vlastnit vše. Není velký
diplomat, říká věci natvrdo, tak jak jsou. Tolerance mu skoro
úplně schází.

Vydržíte na silvestra až do půlnoci? A víte že to
čekání nemusíte strávit u televize? Tady je pár
her , které si můžete zahrát:
Balonková akrobacie: Připraví se kbelík
(nebo jiná nádoba) s názvy částí těla a
nafukovací balónek. První hráč vytáhne část
těla a tou se bude muset další dotknout
balónku, který mu hráč co losoval hodí.
Pokračuje to takhle dál. Komu se to nepovede
vypadává.
Silvestrovské bingo: Bingo určitě znáte.
A co místo slov zkusit obrázky. Třeba ohňostroj,
hodiny, půlnoc , konfety, ... .
Ohňostroj, čekání, hodiny:Tuto hru si
můžete zahrát i s malými dětmi. Určí se jeden z
dospělých kdo bude různě říkat slova :
Ohňostroj, čekání, hodiny. Při Ohňostroji si
musíte do deseti vteřin lehnout na zem nebo se
schovat, při čekání se natáhnout na gauč, nebo
předstírat nudu, na hodiny předvádět hodiny a

• Taylor Lautner se narodil 12. února 1992 v Grand
Rapids, Michigan, USA. Už jako malý projevoval určité
nadání. V 6-ti letech začal dělat karate a ani ne o rok
později začal vyhrávat ceny na různých turnajích. V 8
letech reprezentoval svou zemi a získal tři zlaté
medaile. Kromě karate má rád i fotbal a baseball.
Ačkoli miloval karate, už v sedmi letech okusil hraní a
to poté, co byl na konkurzu do role v reklamě na
Burger King. Nakonec neuspěl, ale hrát ho bavilo a tak
požádal své rodiče, aby ho v tom podporovali. Právě s
rodiči objížděl různé konkurzy. Dokonce se kvůli synově
snu přestěhovali do Los Angeles, kde měl větší šance.
Od té doby začal dostávat různé menší roličky. Zahrál si
např. v episodách MY WIFE AND KIDS (2001),
SUMMERLAND (2004) nebo THE BERNIE MAC SHOW
(2001). Také namluvil pár rolí v kreslených seriálech.

První větší úspěch přišel v roce 2005, kdy 13-letý Taylor
dostal roli ve filmu DOBRODRUŽSTVÍ ŽRALOČÁKA A
LÁVOVKY. V témže roce účinkoval ve filmu DVANÁCT
DO TUCTU 2. Ovšem zatím největší úspěch mu přinesl
film STMÍVÁNÍ.
• Barbora Vašková, VIII. B

• Selena Gomez celým jménem Selena
Marie Gomezová se narodila: 22.
července 1992.
• Je to americká herečka a zpěvačka.
Hrála v mnoha seriálech (Kouzelníci z
Waverly..)
• Její kariéra se rozšířila i do hudebního
průmyslu. Přispěla také k písničkami k
filmům a seriálům - Zvonilka, A zase
jedna Popelka!, Kouzelníci z Waverly a
Na parket!
• Momentálně má i svou vlastní módní
značku Dream Out Loud, která se
prodává v obchodech řetězce K-Markt v
USA. V roce 2014 navrhla oblečení pro
značku Adidas NEO, kde je plno dalších
kousků od slavných amerických zpěváků
a zpěvaček.
Aneta Suchanová, VIII. B

• Tento žánr je hlavně pro ty, které
baví dějepis a magie.
• Autor, kterého by byl hřích
nezmínit je David Eddings.
• Mezi jeho nejlepší knihy patří
například…
• …Série Elenium (Diamantový
trůn, Rubínový rytíř, Safírová
růže).
• Série Tamuli, která volně navazuje
na Elenium (Plamenné chrámy,
Zářící, Skryté město).

•

•

Tato kniha sice není v mém oboru, ale čtu ji a musím Vám ji
představit:
AZINCOURT
Tato kniha je snad jediná, která popisuje jednu z nejkrvavějších
a nejdůležitějších bitev středověké stoleté války, ovšem
z pohledu anglických lučištníků.
VAROVÁNÍ: NIC PRO SLABŠÍ POVAHY A DĚTI DO 13 LET
Hlavním hrdinou je Nicholas Hook, který se do anglické armády
dostal nedobrovolně. V Anglii se stal psancem, protože uhodil
vysoce postaveného kněze- sira Martina.
Král Jindřich V. ho pošle sloužit jako lučištníka sira Johna.
V jednom městečku zachrání novicku kláštera Melisandu před
mužem, jenž ji chtěl zneužít. Později se s ní ožení a……
Zbytek si přečtěte, ale dbejte na mé varování…

•
•
•
•
•
•

Geniální autor, který ještě napsal:
Poslední království
Inkvizitor
Kacířka
Lučištník
A mnoho, mnoho dalších…
Další knihy Vám doporučím v příštím čísle…

•
•

•
•
•

Hana Musilová, VIII. B

• Pokud Vás zajímá detektivní žánr mohu vám
doporučit pár knih:
• Noční škola
• Knihu nedoporučuji dětem do 13 let.
• Allie nesnáší školu. Její bratr utekl z domova.
Právě skončila ve vězení. Opět. A teď ji
rodiče posílají pryč na internátní školu. Když
všichni lžou, komu má věřit?
• Ale ke svému překvapení, místo aby
internátní školu nenáviděla, Allie je
spokojená. Najde si přátele. A pozná Cartera,
zádumčivého samotáře, který ji od začátku
přitahuje.
• Krymská akademie ovšem není obyčejná
škola. Studenti – a dost možná i někteří
učitelé – skrývají tajemství. A ze školy se pro
Allie brzy stane velmi nebezpečné místo.

Monika Laksarová, VIII. B

• Etiketa Špionáž
• Doporučuji ji starším dětem kolem 12 let.
• Čtrnáctiletá Sofronie dává svojí mamince pořádně
zabrat. Víc než správné vychování ji zajímá rozebírání
hodinek a šplhání po stromech a její rodina nemůže
než doufat, že nikdy nikdo neuvidí, jak dělá pukrle.
• Paní Temminicková zoufale touží, aby se z její dcery
stala pravá dáma. Proto Sofronii zapíše do Penzionátu
mademoiselle Geraldiny pro kvalitní přípravu mladých
dívek.
• Ale Sofronie si brzy uvědomí, že to není tak docela
škola, v kterou by její matka doufala. Tenhle penzionát
je… tak trochu jiný.
• Dívky se tu sice učí tanci, jak se správně šatit a etiketě
povšechně, ale zároveň i jak se vypořádat se smrtí, jak
rozptýlit a odvést pozornost, a hlavně té opravdové
špionáži – samozřejmě při zachování nejvybranějších
mravů. Sofronie a její přítelkyně čeká vskutku strhující
první rok!

Žánr: Animovaný / Komedie /Satira
Formát: seriál
Námět: Matt Groening
Země původu: USA
Jazyk: Angličtina
Vedoucí produkce: Al Jean
James L. Brooks
Matt Groening
Sam Simon
Stanice: FOX

• Základní koncept Simpsonů
vymyslel jejich tvůrce Matt
Groening během patnácti minut,
kdy seděl v čekárně u producenta
Jamese L. Brookse, kterému měl
dát námět na animovaný seriál.
Groening původně uvažoval, aby
byl seriál podle jeho komiksových
stripů Life in Hell, pak ho napadl
námět na Simpsonovy, jako na
nefunkční rodinu.
• Josef Rychtecký, VIII. B

,, Chovej se ke svým rodičům tak, jak
chceš, aby se tvé děti chovali k tobě´´
Sokrates

„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke
slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
John Lennon

„Největší chyba, kterou v životě můžete
udělat, je mít pořád strach, že nějakou
uděláte.“
Elbert Hubbard

•

V listopadu je pro hráčskou komunitu velký měsíc .

•
•

Mnoho velkých vývojářů vydává svá největší díla.
Avšak většina her je nedodělaná a nehratelná z důvodu
vydání v čas a vydělání peněz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tento měsíc vyšlo :
BioShock Infinite:The Complete Edition
Call of Duty: Advanced Warfare
Far Cry 4
Assassin's Creed Unity
Five Nights at Freddy's 2
Tropico 5
This War of Mine
Dragon Age: Inquisition
Company of Heroes 2 - Ardennes Assault
Valiant Hearts: The Great War
Grand Theft Auto V (PC,XboxOne,PS4)
A další ….

•

Adam Štemberk VIII. B

•

Rychle a zběsile je první díl ze série amerických filmů o
pouličním závodění a tuningu.

•

V současnosti už vyšlo 6 dílů.

•

Hlavní herec: Paul Walker (Brian O'Conner)

•

Brianovi se konečně podaří stát se členem party vedené
Dominicem, který je doslova blázen do nelegálních závodů,
pořádaných většinou v noci na periférii Los Angeles. Je to
obrovské divadlo pro obecenstvo zběsilých jízd, ale především
posedlost pro piloty speciálně upravených superauťáků.

•

S ohlušujícím řevem motorů, řítící se městem
několikanásobkem povolené rychlosti, pění všem adrenalin v
krvi. Ve hře jsou peníze, prestiž, obdiv dívek. Jenže pro
Dominica a jeho kámoše nejsou závody jediným zdrojem
financí. A to je hlavní důvod, proč chce policista Brian získat
jeho důvěru.

•

V poslední době se množí záhadná přepadení kamionů a policie
i FBI chtějí znát pachatele dřív než tiráci vezmou zákon do svých
rukou. Ve chvíli, kdy má všechny důkazy o tom, že Dominic je
vůdcem gangu, Brian zaváhá s odhalením pravdy. Zamiloval se
do jeho sestry Miy a je mu jasné, že jí tím způsobí dvojnásobný
šok. Mia neví, čím se ve skutečnosti bratr živí, ani netuší, kdo
vlastně Brian je...

Markéta Prášková, VIII. B

7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937
Lány
Byl státník, politik, filozof a pedagog.
Byl poslancem rakouské říšské rady a
univerzitním profesorem.
V roce 1918 se stal prvním
prezidentem Československa.
Za klíčový podíl na vzniku
samostatného nezávislého státu byl
označen za Prezidenta osvoboditele

• Je sestavena expedice v čele s úspěšnou
diplomatkou a bývalou velitelkou SGC, Dr.
Elizabeth Weirovou, která má za úkol
prozkoumat a zajistit město Atlantis.
• Do galaxie Pegasus existuje jen jedna cesta, a to
ta Hvězdnou bránou.
• SGC má však jen omezenou energii. Kvůli
obrovskému množství energie, které brána
potřebuje pro vytvoření červí díry do jiné
galaxie, se dá brána otevřít jen s antickým
zdrojem energie, s tzv. ZPM.
• Tento zdroj energie, nalezený v Antarktidě má
však energii už jen na jedno otevření brány.
Expedice tedy musí riskovat a projít bránou, aniž
by věděli, co je na druhé straně čeká.
• A pokud nebude na Atlantis nové, tak už se
nikdy nebudou moci spojit se Zemí a nikdy se
nevrátí....
• Filip Vaněk, VIII. B

• Ellie Goulding rodným jménem Elena
Jane Goulding.
• narozena 30. prosince 1986, Hereford je
anglická zpěvačka, textařka a kytaristka.
• Ovládá ale i hru na klarinet, bicí a
mandolínu .
• Proslavila se především díky úspěchu v
anketě BBC Sound of 2010 a vítězstvím
Ceny kritiků na BRIT Awards.
• Na předávání cen BRIT Awards 2014
vyhrála cenu pro nejlepší britskou
zpěvačku.
• Studiová alba
• 2010 Lights
• 2012 Halcyon
• 2013 Halcyon Days
Barbora Vašková, VIII. B

• I během ledna máte možnost plnit
výzvy a vyhrávat „děngy“ .
Přihlášení na soutěž survivor plní
barevně odlišené úkoly, které jsou
různě hodnoceny penězi, neboli
děngy.
• Za děngy si může na závěrečném
jarmarku nakoupit odměny.

• Zajímá Vás odkud je seriál Glee, či
Teorie velkého třesku? Koukněte
na mapu a možná Vám konečně
dojdou některé seriálové vtípky 

•

Máme za sebou akademii a s ní i výborné herecké výkony vaše a vašich
spolužáků. Všichni jsme byli nervózní a měli jsme trému, která se nevyhýbá
ani slavnějším hereckým „kolegům“ , koukejte :

•

Leonardo DiCaprio a Kate Winslet ve filmu Titanic

Uma Thurman a Lucy Liu
v Kill Billovi

Star Wars - Carrie
Fisher a Mark Hamill

• ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín uspořádala
školní akademii.
• Celá akce proběhla v nádherném
prostředí Městského divadla Děčín ve
čtvrtek 12. prosince 2014.
• Svá vystoupení předvedli žáci ve třech
představeních. Dopoledne se konala
generální zkouška, která již byla
zpřístupněna veřejnosti a od 16 hodin
se uskutečnilo hlavní představení, jehož
diváky byli převážně rodiče účinkujících
žáků.
Akademií provázela dvojice (Petr Husák
a Lucie Kurusová. Veškerá vystoupení
sklidila ohromný potlesk.
• Na pódiu se vystřídali zástupci všech
tříd. A zážitek to byl beroucí dech ...

A

Petříku narovnej
se, ať pan doktor
vidí, jak si křivej
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Eliška Bělochová, VIII. B
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1. Kdo napsal „Dášenku“ ? (Uveďte pouze příjmení)

2. Kdo napsal „Lovci mamutů“ ? (Uveďte pouze křestní jméno)
3. Kdo je uctíván jako jeden ze čtrnácti pomocníku a zemřel jako mučedník ? (Je
po něm pojmenována jedna z nejznámějších katedrál ležící v Praze)
4. Kdo napsal Máj ? Poradíme prostřední jméno: ……………. Hynek ……………..
5. Jak se jmenuje pohádka či film, ve kterém kluk sní vše, na co přijde a nakonec i
rodiče ? ( je vytesán ze dřeva a poté obživne)
Tajenka je: __________
•

Čapek, Eduard, Svatý Vít, Karel Mácha, Otesánek

(Lucie Mansfeldová), VIII. B

