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Tak jsme tu se třetím vydáním v řadě (nepočítáme Vánoční speciál, který byl
nečíslovaný). A co jsme si pro Vás v tomto únorovém díle připravili? Je to tentokrát
tak trochu výběr naší tvorby z posledních dvou měsíců. Protože se nám sem nevešly
všechny články, můžete brzy očekávat další díl našeho školního občasníku. Nezaplnili
jsme tedy všechny naše rubriky, za to jsme ale důkladně obsáhli několik témat, které
Vás budou zajímat! Naše redakce se věnovala současným trendům a tak tu máme
článek o Vlogerech a o filmových typech Marvel studios a k tomu se váže článek

Avengers. Dále upozorníme na školní soutěž a nabídneme další sérii vtipů. Nebude
chybět ani zvířecí téma, tentokrát tu máme tučňáky.
Helena Štvánová

Tučňáci
Tučňáků je asi sedmnáct druhů. České slovo tučňák bylo
vytvořeno v době národního obrození a pochází od slova tučný. Tučňáci byli objeveni
námořníky v 16. stol. Na cestě kolem pobřeží Jižní Ameriky a Afriky. Někteří námořníci
je považovali za létající ryby.
Tučňáci žijí pouze na jižní polokouli. Díky chladným proudům se jejich teritoria rozšířila.
Ale proč vůbec nehnízdí na severní polokouli? Je to pravděpodobně způsobeno tím, že
je nad rovníkem většina ostrovů obklopena vysokými útesy, které by ani tak zdatní
ptáci jednoduše nezdolali. Především by se nemohli rozmnožovat.
Bez suché a pevné půdy žít tučňáci jednoduše nemohou
CHARAKTERISTIKA
Jsou to středně velcí nelétaví ptáci přizpůsobení k lovu ryb. Nejmenší druh se jmenuje
příznačně Tučňák nejmenší, dorůstá až 40 cm a váží 1,5 – 2 kg. Největší je Tučňák císařský,
který měří až 115 cm a váží až 46 kg.
zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tučňáci
http://www.penguinsworld.cz/clanky/proc-tucnaci-neziji-na-severni-polokouli-.html

Článek napsaly: Anna Gronwaldtová a Eliška Kuchařová

Top 10 ve vlogerství
Blogeři, vlogeři, a všichni influenceři jsou velkou součástí života dnešních
teenagerů. Sepsala jsem zde 9+1 mých oblíbených mezinárodních influencerů.
1. Kovy
Kovy je youtuber, který dělá vtipná videa o politice
a dalších vážných tématech. Rád cestuje a své fanoušky
obohacuje o své zážitky.
2. Liza Koshy
Liza Koshy je americká youtuberka, tvoří hlavně
vtipná a komická videa. Její kariéra začala v roce
2013 na Vine (platforma, kam lidé natáčí krátká
vtipná videa).
3. Gogo
Gogo je slovenský youtuber s největším počtem odběratelů v celém Česku a Slovensku.
Jeho ikonická videa byla Gogo‘s vlogs ve kterých vznikly jeho ikonické hlášky jako „Šiška“ .
4. James Charles
James Charles je pro Čechy nejspíš až moc netradiční. Je to youtuber, který dělá videa
ohledně make-up… V Americe je velice známý a kam přijde, tam na něj čekají hromady
lidí.
5. Anna Sulc
Anna Sulc je youtuberka věnující se hlavně vtipným videím. Někdy zabrousí i do
světa oblečení.
6. Dewii
Dewii se věnuje na youtube především zdravému životnímu stylu a někdy přidá i
cestování. Navíc je ještě veganka a autorka knihy Veganův průvodce.
7. Pepis
Čech původem z Vietnamu si zve na svůj kanál hosty, kterými jsou většinou
ostatní youtubeři a nechává je nahlédnout do světa vietnamských
pokrmů.

8. Ment
Ment natáčí hlavně herní videa nebo videa ze stránky reddit, kterým
říká ,,Originální kontent''. Je jeden z nejoblíbenějších českých
youtuberů.

9. GetTheLouk
Youtuberka a Blogerka, která se věnuje převážně make-up videím. Kromě
pár výjimek tam nic jiného nenajdete.
Bonus: 1MILLION Dance Studio
Taneční kanál, kde najdete velké množství tanečních
Stylů a hlavně talentovaných lidí

Sestavila: Eliška Koulová

Marvel znovu v akci: Na co letos
do kina?
Tento rok vyjde spoustu skvělých filmů a tak jsem vypsal ty, které by mohly být
vůbec ty nejlepší. Filmy jsou řazeny podle toho, kdy je v kině uvidíme.
Jak vycvičit draka 3
Třetí díl z úspěšné série o Vikinzích a dracích.
Režie: Dean DeBlois
Scénář: Dean DeBlois
Hudba: John Powell, Klaus Badelt
Studio: Dreamworks
V kinech vyjde: 21. února

Captain Marvel
Už 21. film z filmového univerza Marvelu, který se bude časově odehrávat před aktuální dějovou linií.
Režie: Anna Bodenová, Ryan Fleck
Scénář: Anna Bodenová, Nicole Perlman, Ryan Fleck, Geneva Robertson-Dworet, Liz Flahive, Carly Mansch,
Jac Schaeffer
Hudba: Pinar Toprak
Studio: Marvel Studios
V kinech vyjde: 7. března

Avengers: Endgame
O skoro měsíc a půl po Captain Marvel se dočkáme další Marvelovky kterou je už čtvrtý díl Avengers s názvem
Endgame.
Režie: Anthony Russo, Joe Russo
Scénář: Stephen McFeely, Christopher Markus
Hudba: Alan Silvestri
Studio: Marvel Studios
V kinech vyjde: 25. dubna

Spider-Man: Far From Home
Už druhý Spider-Man od univerza Marvelu, který se navíc odehrává v Evropě a některé scény se natáčely dokonce
v České Republice.
Režie: Jon Watts
Scénář: Chris McKenna, Erik Sommers
Hudba: Zatím se neví

Studio: Marvel Studios, Sony Pictures
V kinech vyjde: 4. července

Toy Story 4
4. díl snad nejznámější série od studia Pixar.
Režie: Josh Cooley
Scénář: Stephany Folsom
Hudba: Rendy Newman
Studio: Pixar
V kinech vyjde: 8. srpna

Sestavil: Vojtěch Vořech

V anglickém originále Marvel‘s The Avengers, či zkráceně The Avengers je americký akční sci-fi film z roku 2012
od režiséra a scenáristy Josse Whedona, produkovaný Marvel Studios.
Tento šestý celovečerní snímek z filmové série Marvel Cinematic Universe (MCU) vychází z námětu komiksu
vydavatelství Marvel Comics. Film je zaměřen na tým superhrdinů, kteří byli představeni v předchozích snímcích
MCU, jak bojuje proti společnému nepříteli, Asgarďanovi Lokimu, který chce ovládnout Zemi. V letech 2015
a 2018 byly do kin uvedeny filmové sequely Avengers: Age of Ultron a Avengers: Infinity War, v roce 2019 má být
uveden snímek Avengers: Endgame.
Snímek Avengers dosáhl značného komerčního úspěchu. Celosvětově se stal šestým nejvýdělečnějším filmem
všech dob a celkově druhou nejúspěšnější filmovou adaptací komiksu.

Napsala: Dominika Kailová

Recenze
V této krátké recenzi se budeme věnovat knize Zákon smečky.
Zákon smečky je knižní série od týmu autorek jménem Erin Hunter1. Na téma Zákon
smečky jsou i videa na youtube , ale kniha je (podle mého názoru) málo známá. Zákon smečky má dvě série po
šesti dílech. Celá první série je přeložena a ve druhé sérii s názvem Soumrak jsou přeloženy první čtyři díly.
Kniha má cca 200 stran a kolem 20ti kapitol.
OBSAH
PRVNÍ SÉRIE
První série je o psech z města, ve kterém bylo zemětřesení, a proto museli utéct a spojit se se smečkou divokých
psů.
DRUHÁ SÉRIE
Druhá série je o hlídací fence Bouři, jediné hlídací feně ve smečce, která zjišťuje, kdo je zrádce smečky.
Kniha je velmi napínavá a zábavná, doporučila bych ji všem, kteří mají rádi dobrodružné příběhy a zvířata.

Napsala: Anna Gronwaldtová

1

Erin Hunterová, autorka Kočičích válečníků a Zákona smečky, není jedna osoba, ale hned sedm spisovatelek! První knížky napsaly společně
Victoria Holmes, Cherith Baldry a Kate Cary. Postupem času se k nim přidaly Tui Sutherland, Gillian Philip, Inbali Iserles a Rosie Best. I když jsou
v některých věcech dost odlišné, spojuje je láska ke zvířatům a radost ze psaní. Zdroj: http://warriors.blog.cz/1804/kdo-je-erin-hunter

Turnaj ve FIFA19
V parlamentu se diskutovalo o turnaji ve hře FIFA19, v každé třídě by
byly zvoleni dva žáci, kteří by se účastnili turnaje mezi všemi třídami na
2. stupni naší školy. Třídě, které se podaří zvítězit, se započítají body do
celoroční soutěže. Fifa je hra o fotbalu a hraje se na playstationu.
Zajímejte se, jak to dopadne, třeba vyhrají právě zástupci z vaší třídy!

Napsal: Matouš Drábek

Vtipy k (nez)bavení
Zvířátka mají důležitou schůzku. Když je skoro u konce, vejde do dveří rozčilená
stonožka a zařve: „Který blbec dal na dveře ceduli –
Před vstupem si prosím očistěte boty?“

Plují dvě rybičky v moři a najednou nad nimi propluje ponorka.
„Viděla si to? Co to bylo?" povídá jedna.
„Ále, nic zvláštního, jenom lidi v konzervě."

Huuuu!

Sedí dvě sovy na stromě a ta jedna říká:
"Huuuu!"
Druhá na to: „Sakra, co mě strašíš?"
Na telegrafním drátě visí několik netopýrů hlavou dolů,
a tu z ničeho nic se jeden prudce otočí a zůstane hlavou nahoru.
„Hele, co je s ním?" ptá se jeden.
„Nevím, asi omdlel."

Sestavily: Anna Gronwaldtová a Eliška Kuchařová

