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V rámci mediální výchovy jsem se tento měsíc zaměřila na ankety ohledně seriálů.
Co se týče mě, seriály mám ráda, ale jsou to největší „časožrouti“, co znám.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SERIÁLY?



5. A K.K.- Simpsonovi
P.M.- Top Gear
P.P.- Simpsonovi



5. B V.B.- Čas na dobrodružství
K.G.- Oteckovia
M.P.- Riverdale



5. C K.P.- Přátelé
A.B.- Simpsonovi
D.B.- Stranger Things



6. B J.E.- Kameňák
L.S.- Stranger Things
K.K.- Přátelé



6. A K.K.- Stranger Things
M.H.- Stranger Things
M.H.- Simpsonovi



7. B Z.Ř.- Riverdale
D.S.-Simpsonovi
S.H.- Spongebob



8. A V.J.- Game Of Thrones
V.M.- Riverdale
J.K.- Ulice



8. B K.Z.- Riverdale
P.K.- Upíří deníky
M.K.- Simpsonovi



9. A L.S.- Stranger Things
E.V.- Himym
H.K.- Stranger Things



9. B M.K.- Simpsonovi
L.K.- 13 Reason Why
H.K.- Teorie velkého třesku

Nejčastější odpovědí na nejoblíbenější seriál,
byla Stranger Things.
Stranger Things, americký, fantasy a trochu
hororový seriál o 4 sérií, který se zaobírá
zmizením Willa. Je to jeden ze čtyř dobrých
kamarádů (Mike, Lucas, Dustin, Will). Ale jediným
vodítkem k nalezení Willa se stala tajemná dívka
s nadpřirozenými schopnostmi.

Finn Wolfhard

Myslím si, že skoro všichni se rádi koukáme na filmy a tak jsem se rozhodla, že
vám dám nějaké tipy na filmy.

Film To All the Boys I´ve Loved Before je
anglicky,ale k dispozici jsou i české titulky.
Lara Jean má zálibu v psaní milostných
dopisů klukům, kteří se jí líbí. Jen je nikdy
neodešle. Zavře je doma do krabice a tam
čekají bezpečně schované. Jenže jednoho
dne dopisy zmizí a Lara Jean velmi brzy
pochopí, že dopisy našly své adresáty.

Možná by to nebyla taková katastrofa,
kdyby jedním z adresátů nebyl její
nejlepší kamarád a ex přítel její starší
sestry. Kvůli tomu Lara Jean musí
převrátit celý svůj život naruby a uzavřít
dohodu s dalším z adresátů Peterem. To,
co se zdálo být konec světa, je vlastně to
nejlepší, co ji mohlo potkat.

RECENZE OD ODBORNÍKA:
Tohle bylo velké pohlazení po duši. Já
jsem si to vážně užila, jeden z těch
nevinných, milých a upřímných filmů.
Tak má vypadat dobrá teenagerovská
romantická komedie. Samozřejmě, není
to film, na který byste vzpomínali za 10
let, scénář není výjimečný a film je
předvídatelný. Ale ten casting je úžasný,
chemie mezi postavami je velice
přirozená.

Pohádka se jmenuje Hodinářův učeň.
Vypráví o velké lásce, kterou ani čas
nezastaví. Premiéru měla 15. 8. 2019.

RECENZE OD ODBORNÍKA:
Mladý Urban vyráží do světa, aby našel
hodinky, které dovedou předpovědět
smrt. A najít je chce opravdu hodně,
protože bez nich si nesmí vzít svou
milovanou. Hodinářův učeň je zábavná
pohádka, která jde trošku jiným směrem
než většina konkurence. Je realističtější a
mnohdy i vážnější a s nadpřirozenem
pracuje mnohem umírněněji než
podobné filmy. Přesto je to pořád
nadprůměrně zábavná podívaná pro
malé i velké diváky.

Karel
Gott
Karel Gott má celkem 42 zlatých
slavíků, 120 televizních ocenění 10
zlatých desek a 1 diamantovou desku.
Karel Gott byl narozen 14. července
v roce 1939 a bohužel umřel 1.října
v roce 2019 v hojném věku 80 let.
Gott bojoval s leukémií v posledním
stádiu a kvůli ní vlastě i zemřel
v náruči rodiny těsně před půlnocí. U
nás v novinách tato smutná zpráva
vyšla o něco později než v Německu,
protože to takhle chtěla manželka
Ivana Gottová jenom kvůli tomu, aby
stihla se svými dětmi Charlotou Ellou
Gottovou a Nelly Sofií Gottovou odjet
pryč ze své vily.
Dnes je den 11.10 velmi smutný pro
náš národ český, protože Karel Gott
se dnes naprosto rozloučí s námi na
Žofíně. První fanoušci se do smutečně
vyzdobeného sálu dostali úderem 8.
hodiny ranní. Přistupují k pietnímu
místu, pokládají květiny, někteří se
uklánějí, další si pietní místo fotí.
Někteří mají v očích slzy. Podle
jednoho našeho školního reportéra
v terénu se lidé u rakve zdrží okolo 10
sekund.

Text Včelka MÁJA:

Listopadové pranostiky:
Listopadové hřmění pšenici ve
zlato mění.
Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.
Když na dušičky jasné počasí
panuje, příchod zimy to
oznamuje.
Když dlouho listí nepadá, tuhá
zima se přikrádá.

Název „Listopad“ je odvozen od
padání listí, které je v toto roční období
typické.

BÁSNĚ
Končí léto, podzim je tu, chystají se
ptáci k letu.
Leťte ptáčci leťte, na jaře se vraťte.

Listy vzduchem létají,
pochytat se nedají,
jeden směr jim nestačí,
dokola se otáčí,
a když vítr přestane,
všude ticho nastane.

Listopad-Karel Toman
Vy štědré stromy zahrad i vy podle cest,
jež vztyčujete ramena
k obloze šeré, k nebi beze hvězd
v dnech dušičkových do mlh vždy nových,
váš smutek žiji.
Úroda vaše voní pod střechami,
radostná těšitelka dětí.
Jste se zemí a s nebem samy
a jenom zřídka bludné ptáče sletí
v koruny oddané a čekající.
Zas přijde květ i plod.
Však za vichřic hlas touhy jediné z vás vane:
Vzplát na tvé hranici, ó Pane!

KOLEDY
Koleda označuje původně píseň, kterou děti zpívají
během velkých křesťanských svátků (Vánoce, Tří králů, den sv. Řehoře
(12. března), Velikonoce) při obcházení jednotlivých domů, kdy „si
koledují“ o výslužku, kterou představovalo především jídlo nebo pití;
tento zvyk se dnes udržel už pouze na vsích. Postupně však se slovo
koleda stalo označením písně s vánoční tematikou, původně
s náboženským obsahem, v posledním století však i bez něho. Tradiční
koledy mají silnou melodii, často založenou na středověkých sborových
vzorech, a sloku následovanou refrénem, často zpívaným sborově.
Koledou se též nazývá v některých zemích, zvláště v Polsku, každoroční
sbírka, se kterou katoličtí kněží obcházejí farnost, aby si vykoledovali na
živobytí. Slovo „koleda“ je všeslovansky rozšířeno, praslovanština jej
přejala z latinského calendae (první den v měsíci) a pohanští Slované
slovem koleda označovali slavnosti spojené se zimním slunovratem.

Labská královna
Labská královna jsou pohádky a pověsti o skřítcích,
rytířích a loupežnících od řeky
Labe z našeho regionu Ústí nad
Labem a okolí.

Úryvek z Labské
královny
Konkrétní názvy pověstí:
Poklad z Mariánské skály, Potrestaný rytíř, Pekelný stroj na
Větruši, Vodníček, Loupežnická jeskyně, Dobří skřítci z

Sport v okolí
Na Střekově je spousta klubů, do kterých lze přijít:

TJ Střekov osada:
Fotbalový klub----->
Adresa: U Řeky 5644, UL
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TJ Sokol Ústí nad Labem
Tenisoví klub----->
Adresa: Tyršův dům, Vaníčkova 9, UL

Přespolní běh
Dne 30. 9. se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu
na ZŠ Elišky Krásnohorské. Sportovní akce se konala od 10:30 do
13:00. Dopravili jsme se tam pomocí MHD.
Klání se zúčastnila družstva 6. – 9. třídy. Z naší školy
se
zúčastnilo 16 žáků. Družstva se skládala po čtyřech nebo po pěti
ve čtyřech kategoriích.
Výsledky:
Kategorie

Délka

Naše umístění

chlapci 6. – 7.
dívky 6. – 7.
chlapci 8. – 9.
dívky 8. – 9.

3 kola
2 kola
4 kola
3 kola

7.
9.
6.
8.



První místa

ZŠ Mírová
ZŠ E. Krásnohorské
ZŠ Mírová
ZŠ Mírová

V 2. čísle kultury jsem se zaměřila na dva sourozence, kteří chodili na
tuto školu a teď jsou slavní po celém světě.

Fabiana Bytyqi



Narození : 30. prosince 1995



V roce 2016 vyhrála zlato v Mistrovství světa juniorů
v boxu a v roce 2018 vyhrála zase zlato v Mistrovství
světa v boxu organizace WBC.




Je Mistryní amatérského kickboxu.
Ve čtyřech letech se začala věnovat karate, později
přešla na kickbox.



V současné době se věnuje i thajskému boxu.
 V roce 2015 odmaturovala na gymnáziu v Ústí nad Labem
potom
začala
studovat
ergoterapii
na
fakultě
zdravotnických studií na UJEPu.
 Má bratra Sebastiana, který se také zajímá o box.

Sebastian Bytyqi



Narození : 13. září 1997
8. srpna 2014 létl do profesionálního ringu, kde porazil v prvním kole



Ústeckého Radka Beláka.
Ten den ještě vyhrál 7x než se utkal
v Karlových Varech se zkušeným
Francisem z Tanzánie.



V prvních třech kolech byl lepší než
Sebastian
a
v dalších třech
jesně dominoval Francis.


Zápas skončil v remíze s výsledkem 50:56 a

2x 57:57.

Školní akce v říjnu
30 let od Sametové revoluce
5. listopadu se koná návštěva
oslav 30. výročí sametové
revoluce. Zúčastní se 8. a 9.
třídy na projekci snímků
„Tenkrát“.

Po skončení projekce proběhne
debata s ředitelem Archivu
města Ústí nad Labem Mgr.
Petrem Karlíčkem, o událostech
roku 1989 v Ústí nad Labem.

Vyhlášení sběru 2. stupně:
Třídy:
1. místo vyhrála tř. 9. B
2. místo vyhrála tř. 5. B
3. místo vyhrála tř. 8. A
Miniburza středních škol
Žáci 9. ročníků se zúčastní
26. 11. 2019 od 9 :00 – 15 :00
hodin. (v rámci odpoledního
vyučování).
Kde: Clarion Congress Hotel Ústí
nad Labem.
Přírodovědný klokan
Vědomostní soutěž zahrnovala
všeobecný přehled z chemie,
matiky, fyziky, zeměpisu a
přírodopisu.
Na 1. místě Jan Kovařík z 9. B
2. místě Josef Vaněk z 9. B
3. místě David Čvirk z 8. B

Jednotlivci:
1. místo Kohout Ondřej
2. místo Votruba Honza
3. místo Polidar Karel

Prezentace středních škol
z okresu Ústí nad Labem.
Možnost vyzvednutí brožurky
Atlas školství 2020/21

Odhadnete, jaká je maximální
hloubka v jezeře Milada?
a)11,5m
b)18,3m
c)24,7m

Správná odpověď:24,7

Milada (jezero):
Milada (dříve užíván také název
Chabařovické jezero) je
předělané jezero. Které je
vytvořené z těžební jámy
hnědouhelného dolu
Chabařovice.
Jezero a jeho okolí má sloužit k
rekreačním a sportovním účelům
(koupání, plavání, rybaření,
jachting, cyklotrasy, kolečkové
brusle, kondiční běh, jízda na
koni) pro obyvatele Ústí nad
Labem a jeho okolí.

Nikdo není dokonalý
V rámci rubriky zábava jsem vyrazil do ulic a zjišťoval, jak je Střekov
chytrý. Koukněte se, jak to dopadlo…
a)
b)
c)

Co se vám stane, když vypijete 200 ml H2O???
Kde sídlí český papež???
Co dělá patolog???

d)
e)

Jak dlouho trvala třicetiletá válka???
Co se váží vodováhou???

Odpovědi lidí: a) nic je to voda…, spálí nám to krk…, nic
b) na hřbitově…, český papež není…, na
Pražským hradě
c) operuje nohy…, pitvá myši…, léčí paty
d) 30 let…, 30 letá válka nebyla…, 30 let asi
e) léky…, nic…, rovnováha

7 správných odpovědí z 15.

Oční klamy

Jsou čáry

rovnoběžné:

Zatřes hlavou a zjisti kdo je na obrázku:

