Listy z naší fixy
4. vydání 28/3/2019
V tomto díle našeho školního časopisu se máte opravdu na co těšit. V úvodu tradičně
přináším novinky z redakce. Tou nejzásadnější je odchod jedné členky, ale zároveň
příchod Barbory Kučerové z 9.A, která nám přispěla hned dvěma články a získala
růžovou fixu  Dále se nám konečně podařila spolupráce a máme tu článek
z Třebohostic, děkujeme třídě 4.B paní učitelky Anežky Pourové. Máme tu články
ze známých rubrik, nesmí chybět vtipy, článek o hrách, zvíře, rozhovor a žebříček,
tentokrát těch nejzajímavějších seriálů. Přeji všem hezké chvíle při čtení článků.

Helena Štvánová

Top 5 seriálů, které si rozhodně
zamilujete
Pokud nevíte, co s vaším časem a jste milovníky seriálů všech žánrů, tento článek je přesně pro
vás. Seriály nejsou ztráta času, jak si většina lidí myslí, stačí vždy jen prvních deset minut a ukáže se, jestli tomu
seriálu propadnete, nebo budete hledat dál. U těchto seriálů jsem se po dalších rozhlížela až po zhlédnutí všech dílů.
Hodnocení je dle mého posouzení a podle toho, jak se mi seriály zalíbily.
Mezi mé favority patří určitě seriál Stranger Things
 Stranger Things je spíše pro ty, kteří mají rádi tajemné prostředí a nevadí jim, když se budou i malinko bát
 Seriál má zatím dvě série, třetí však vychází 4. července 2019
 Pojednává o klukovi, který se dostal do světa Upside Down, to je svět úplně stejný jako normální, akorát tmavý,
chladný, děsivý. Pánem toho světa je stvoření, o kterém se snaží parta kamarádu něco zjistit.
Hodnocení: 10/10
Nedávno odstartoval na HBO nový seriál Nebe s.r.o.
 Zábavný seriál, který se zatím rozjíždí, mne neuvěřitelně zaujal díky své originalitě
 Seriál je z prostředí nebe
 Bůh se rozhodne zničit Zemi, ale snaží se mu v tom zabránit pracovníci, kteří mají za úkol plnit lidská přání
 Celé dobrodružství je doprovázeno spoustou vtipů
Hodnocení: 9.5/10
Riverdale
 Studenti střední školy řeší tajemné záhady města Riverdale
 Seriál má tři série, v každé se řeší jiný případ
 Doporučuji je však starším anebo mladším se silným žaludkem
Hodnocení: 8/10

Psychologický seriál Terapie
 Terapie je českým seriálem od tvůrců z televize HBO
 Hlavní role je ztvárněna hercem Karlem Rodenem, který se dokáže úžasně vcítit do role psychologa
 Je jedním z nejslavnějších v České republice, tak k němu chodí velmi nároční pacienti, kteří si neumí představit,
že by je psycholog zklamal. Zkrátka od něj očekávají výborné výsledky a tím to má ještě mnohem těžší
 Seriál doporučuji spíše starším, protože je těžký na pochopení
Hodnocení: 8.5/10
Teorie velkého třesku
 Naprosto úžasný komický seriál, který se snad nikdy neokouká
 V seriálu jde o každodenní zajímavý život party kamarádů, kteří ovšem nejsou jen tak nějací lidé, ale velmi
významní vědci
 Do party také patří sousedka Penny a občas další různá děvčata, na které se zrovna snaží vědci udělat dojem
 Seriál doporučuji všem věkovým kategoriím, protože si každý najde v seriálu svůj typ humoru
Hodnocení: 9/10
Napsala a sestavila: Bára Kučerová

Nejlepší .io Hry
V tomhle Žebříčku se podíváme na nejlepší .io hry
Co jsou to .io Hry? Jedná se o jednoduché hry jak na mobil, tak na počítač, poznají se právě zakončením .io.
o TOP 5 Slither.io - Tuto hru už většina z vás určitě zná, ale stejně jí představím. Jedná se o hru, kde jste had a sbíráte
body za sbírání zářících kuliček na zemi, nebo zabíjíte ostatní hady tím, že do vás narazí hlavou a čím vyšší máte score,
tím jste větší.
o TOP 4 Lordz.io - Jedná se o hru, ve které těžíte zlato a vytváříte si armádu, se kterou poté bojujete proti ostatním
armádám a nakonec proti bossovi.
o TOP 3 surviv.io - Je to vlastně 2D PUBG, ve kterém jsou mody jako solo duo squad a 50V50.
o TOP 2 FlyOrDie.io - Hra o evolucích, ve které jíte různé bobule, ovoce, chleba a další potravu. Postupem času se
zlepšujete a můžete jíst i ostatní hráče.
o TOP 1 Gartic.io - Je to hra, ve které jeden kreslí a ostatní hádají, co kreslí. Hru je možné hrát i tak, že se připojíte na
kamarády, no vyzkoušejte si to sami...
Napsal a sestavil: Matouš Drábek

The Neighbourhood
The Neighbourhood je americká kapela o pěti členech.
Jejich hudební žánr je alternativní rock a dark pop (temný pop). 6.
února přijeli do Prahy už podruhé, konkrétně do Fora Karlín. Jelikož
je tahle kapela jednou z mých oblíbených, nemohla jsem si to nechat
ujít. Když jsme dorazili na místo, překvapila nás dlouhá fronta až za
roh. Zázrakem jsme se dostali do první řady, hned u jeviště. Kapela si s sebou vezla dva předskokany, kteří
dohromady hráli cca tři hodiny. První předskokan Yeek měl asi hodinové představení, ten se nám docela líbil. Potom
však přišel druhý předskokan, kapela Health a s nimi i lehké zmatení. Jejich žánr byl experimantální rock, který živě
zněl mnohem intenzivněji než na studio nahrávce. Předskokani dohráli a po krátké pauze se na jevišti objevili
očekávaní The Neighbourhood.
Jejich vystoupení bylo úžasné. Hodně lidí si stěžovalo na ozvučení, tenhle problém jsem však nezaznamenala. Kluci
zahráli písně ze svého třetího alba The Neighbourhood. Nechyběly ani hity jako Sweater Weather, RIP 2 My Youth
a Scary Love. Koncert jsem si užila a kdyby přijeli znovu, určitě bych opět šla.
Napsala: Eliška Koulová

Je to opravdu jen smetí?
Myslím, že to všichni znáte. Něco se vám rozbije a vy to nechcete vyhodit, nebo doma najdete nějakou starou věc,
která už dávno neslouží, jak by měla. Proto vám dnes ukáži nějaké způsoby, jak tyto věci využít.
Pokud máte doma staré ruličky, můžete si z nich udělat šikovnou krabici na
uspořádání věcí.
Máte-li doma staré rukavice. Můžete
si z nich udělat plyšového medvídka
nebo jiné zvířátko.

Ze starých víček si pomocí vosku a knotu
můžete udělat svíčky v jakékoliv barvě,
záleží jen na tom, jaká máte doma víčka.
Ze starých zátek od plechovek si můžete
udělat ozdobu na klíče.

Pomocí ořezávátka a starého brčka si můžete vyrobit
jednoduchý náramek.

Zdroj:https://happymag.cz/diy/19-kreativnich-napadu-jak-znovuzuzitkovat-stare-veci-ktere-byste-jinak-vyhodili/
https://youtu.be/NoMrqgrMA0w
https://static2.flercdn.net/i4/products/dd2/f/02/90/05689002_fidehx.jpg
Napsal: Vojta Vořech

Uklízeli jsme Pošembeří
Ve středu 20.3. se celá naše škola zapojila do projektu Ukliďme
svět, ukliďme Česko. My (4. B) jsme uklízeli odpadky
v Třebohosticích. Našli jsme spoustu nepořádku např.: houpačku,
šíp, PET lahve, nedopalky od cigaret atd. Byli jsme hodně
překvapeni, protože jsme za hodinu a půl nasbírali 3 velké plné
pytle a to je hodně!
Nejvíc odpadků se válelo pod šípkovými keři a různé obaly (obaly
od bonbónů a různé igelity) se válely pod hlínou a byly nafoukané
ve vysoké trávě.
Našli jsme tolik odpadků, protože jsou lidé moc líní, aby šli
k nějakému koši a vyhodili odpadky tam.
Bylo to zábavné, ale také vyčerpávající a bolely nás z toho ruce, protože táhnout zpět ty plné pytle nebylo moc
jednoduché.
Po návratu jsme si s paní učitelkou hledali na internetu informace o tom, jak dlouho se odpad, který jsme našli,
rozkládá. Víte třeba, že ohryzek od jablka nebo hrušky se rozkládá 15 dnů, slupka od banánu měsíců, nedopalek od
cigaret se rozkládá až 15 let. A co teprve alobal? Tomu trvá víc něž 100 let, než se rozloží, PET láhev za 400 let, sklo se
rozkládá tisíce let a polystyren desetitisíce let a více!
Nebuďme líní dojít s odpadky do popelnice a pokud to jde, tak i třídit.

Napsala třída 4.B z Třebohostic

Rozhovor s p. ú. Trojanovou: Cesta k hudbě
a proč nechodí do kina
V redakci jsme dlouho váhali, kdo bude dalším člověkem, jehož příběh by mohl čtenáře zaujmout. Tímto
člověkem se tentokrát stala MgA. Věra Trojanová, která (nejen na naší škole) učí hudební výchovu. Udělali
jsme si brainstorming a došli k závěru, že nejzajímavější tématem, na které bychom se mohli ptát je – nepřekvapivě –
hudba. Paní učitelce zároveň děkujeme za to, že si udělala čas na rozhovor i na jeho následnou korekci.
1. Jak jste se dostala k hudbě?
V mé rodině všichni zpívali, byli hudebníci a já jsem chodila do hudební školy. Nesmírně mě to bavilo, měla jsem
výborného pana učitele a velmi mi to šlo. A potom jsem udělala zkoušky na konzervatoř a na JAMU.
2. Na kolik hudebních nástrojů hrajete?
Hraji na klavír a varhany, což byl můj hlavní obor na konzervatoři a JAMU, k tomu jsem měla obligátně ještě cembalo.
3. O co se zajímáte, popř. jste se zajímala kromě hudby?
Já jsem vždycky kromě hudby hodně četla, protože patřím k té generaci, která hodně čte a vždycky mě zajímala
historie. Do dneška odebírám časopisy o historii.
4. Jaký máte názor na současnou situaci ve světě hudby?
Pokud myslíš hudbu, kterou poslouchají mladí lidé, tak ti se vždy zajímají o jinou hudbu než jejich rodiče. Já jsem
studovala klasiku, ale nebráním se populární hudbě. S dětmi nacvičuji i tyto písničky a zpíváme je na koncertech.
Jinak ve světě jsem zvyklá, že na koncerty vážné hudby chodí hodně mladých lidí. Není to tedy tak, že by je tato
oblast vůbec nezajímala.
5. Jakému hudebnímu žánru z těch novějších dáváte přednost?
V autě si vždy pouštím rádio převážně kvůli tomu, že se tam dozvím jaká je dopravní situace, ale preferuji písničky,
které mají melodii, rytmus a nějaký hlubší text. Nemám ráda rap. Myslím si, že do dneška jsou klasikou Beatles
a Queen, uznávám je i jako interpret vážné hudby a jsem přesvědčená, že tyto kapely budou známé i za 50 let.
6. Jaká je vaše oblíbená skladba?
Preferuji skladby Johanna Sebastiana Bacha, což je základ pro každého varhaníka a líbí se mi baroko a klasicismus.
Pro mě jsou největšími génii v oblasti vážné hudby Johann Sebastian Bach a Wolfgang Amadeus Mozart.
7. Máte ráda muzikálové filmy?
Tak třeba v prvním českém muzikálovém filmu Starci na chmelu jsou hezké písničky a hrálo tam několik hvězd.
Vyloženě tento žánr ale nevyhledávám. Několikrát jsem byla na muzikálu v divadle, jenže kvůli enormní hlasitosti
jsem tam seděla se zacpanýma ušima, což pro mě nebylo zrovna komfortní. Z toho důvodu nechodím ani do kina.
8. Doporučila byste nějaký muzikál?
Jesus Chris Superstar, na kterém jsem byla před asi 15 lety.
9. Máte, popř. měla jste nějakého žáka, který se dostal až na vrchol?
Mám žákyni z Úval, Nikol Matoušovou, vynikající zpěvačku, která je už druhým rokem na konzervatoři. Ovšem na
prosazení se na poli hudby nestačí jen talent, ale v dnešní době bohužel i známosti. A já bych jí přála, aby se díky
svému talentu, který má ohromný, prosadila.
A poslední otázka. Co přejete našemu školnímu časopisu?
Přeji mu, aby dále vzkvétal, měli jste bezvadné nápady a četlo ho co nevíce lidí.
Napsal a dotazoval: Martin Ipri

Máta peprná
Kvete od července do září. Pravděpodobně pochází ze západní Evropy, konkrétně z Anglie, ale dnes
už se pěstuje v mírných pásech celého světa. Můžeme ji pod lidovými názvy pepřová máta, balšám,
větrová bylina, větrové koření, fefrminc a podobně.
Nese řapíkaté listy s kopinatou až vejčitou čepelí. Květy mohou být růžové až nafialovělé a jsou uspořádány v hustých
lichopřeslenech. Rostliny dorůstají padesáti až osmdesáti centimetrů.
Máta je jednou z oblíbených bylinek, jež je hojně rozšířená a zároveň má široké použití v kosmetice a kuchyni. V domácí
lékárně ji využijí především ti, kdo mají potíže s trávením, usínáním nebo revmatem. Dá se pít v čaji s citronem nebo
jako limonáda.
Zdroj: wikipedie
Napsaly: Anna Gronwaldtová a Eliška Kuchařová

Vlk
O vlcích se často povídá, že jsou zlí, velcí, černí a sežrali Karkulku, ale ani
polovina z těchto věcí není pravdou.
DRUHY A PODDRUHY
Existují dva druhy vlků: vlk rudohnědý a vlk obecný, který má devět
poddruhů:
vlk arabský, vlk černý (já říkala, že něco je pravda)
vlk eurasijský, vlk indický, vlk mongolský, vlk polární, vlk kanadský
vlk iberský a vlk arktický (možná samostatný druh)
Vlci jsou plaší, a když je nenaštvete, nebo nemají moooooc velký hlad, tak vás nesežerou, také na ně sotva narazíte,
jsou totiž vzácní.
Zdroj : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
Napsaly: Anna Gronwaldtová a Eliška Kuchařová

Vtipy
Dva nezkušení horolezci spadnou do rokle a jeden z nich říká: „Kéž by tu byl Boryš! Ten by nám pomohl."
A po chvíli zase. „Kéž by tu byl Boryš!" Takhle to říká celý den. Večer už tomu druhému došla trpělivost a ptá
se: „Co máš pořád s tím Boryšem?" A první odpovídá: „No, v naší hymně se přece zpívá: Boryš-umí-poskalinách…"
Do školy přijde inspektor. Ptá se jednoho žáka, jestli ví, proč je osa glóbusu nakřivo. Žák v rozpacích odpoví,
že on to neudělal. Inspektor vyzve tedy učitele, aby to žákům vysvětlil. Učitel zrudne a praví: „Opravdu je to tak, pane
inspektore, dostali jsme ten glóbus takhle už z obchodu." Inspektor pak vypráví celou záležitost řediteli. Ten vybuchne:
„Stokrát jsem tomu učiteli říkal, aby nenakupoval v Kauflandu!"
Učitel spatřil žáčka, který se vozil po zledovatělé cestě z kopce jen po kalhotách. „Není ti líto pěkných kalhot?" Ptá se
ho. „Prosím není, já mám pod sebou čítanku."
„Pepíčku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?“
„Jedna, ta mrtvá. Ostatní uletí.“
„Nechci vás strašit pane učiteli," říká student, "ale tatínek říkal, že jestli nezačnu nosit lepší známky, dostane někdo
pěkný výprask."
„Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?“, chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví !"

Konce světa
Ze všech médií na nás křičí nadpisy: Konec vesmíru! Sebezničení Země! Konec světa už zítra!
Však nemusíte mít vůbec strach! Všichni nás pouze straší. Proč? Zkusme se na to podívat.
Konce světa jsou odvozeny od mnoha informací. První domněnka pochází z Bible.
Bůh nám poprvé přišel kázat pravdu. Ovšem umřel za naše hříchy. Přišel nás navštívit v lidském těle.
Druhá jeho návštěva nemusí už býti takto milá. Bible hovoří o konci světa, který se stane v ten moment,
kdy Boží Syn sejde na Zemi. Spatří ho každé oko.
Tento den se nedá naplánovat, jelikož Ježíš k nám sestoupí nečekaně, aby byli všichni šokovaní.
Nastalo pouze několik falešných konců světa, které jsou tu už od roku 1000. Jsou to dny:
Datum 1.ledna 1000
Datum 5. květen 2000
Roky 1656-1658
Květen 2003
Datum 11. září 1988
Datumy 21. května 2011 a 21. října 2011
Datum 23.duben 1990
Datum 21.prosinec 2012
Datum 1.ledna 2000
Datum 29.červenec 2016
Teorie vznikají z opravdu všemožných myšlenek. Třeba teorie Mathieu Jean-Marc Joseph Rodriguez vznikla takto:
Spojil si ho s pověstnými třemi šestkami, které jsou takzvaným Ďáblovým číslem. Jakousi metodou a výpočtem pak
došel k tomu, že konec světa musí nastat přesně 24. června 2018. Důvod zániku světa však údajně nezjistil!
Stále žijeme. Spletl se snad o rok? O dva? O třicet let? Věříte v konec světa?
Napsala: Bára Kučerová

