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MY A FACEBOOK
Sto lidí, sto názorů
ČTĚTE NA STRANĚ 1

SMĚJEME SE RÁDI
Vtipy pro lepší náladu
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Slovo šéfredaktora

Milí čtenáři,
první dva měsíce školy utekly
jako voda.
Zažili jsme spoustu zajímavých
akcí, museli se zase začít
připravovat na testy a písemky,
navíc se k nám dostal sychravý
podzim a brzká tma.
Budeme rádi, když vám školní
časopis v novém kabátu
pozvedne náladu. V tomto čísle
časopisu se můžete těšit na téma
facebook, tipy filmové i knižní,
oblíbené vtipy, akce školy,
umělecké okénko a hádanky.
Hodně úspěchů v dalším měsíci
přeje za celou redakci
šéfredaktor Jakub Wodecki

Školní akce

CO JSME DĚLALI
V KNIHOVNĚ
 
V říjnu navštívily 5. ročníky naši
bohumínskou knihovnu.
Dozvěděli jsme se spoustu
nových informací, např. že
každá kniha má svůj vlastní
štítek, na kterém je napsáno
začáteční písmeno autorova
příjmení nebo římská číslice.
Potom jsme si ukazovali nové
knížky. Bylo to fajn.
 
Většina z vás asi teď "utíká"
před slovem KNIHOVNA.
Rozhodně to není nuda! Dobré
příběhy vás dokáží vtáhnout
do děje, umíte si představit, jak
vypadají postavy, ale k čemu
jsou ty barevné pásky
na knihách? To už nás dokáže

potrápit. ČERVENÁ znamená
knížky pro nejmenší děti. Tyto
knihy jsou plné obrázků
a velkých písmen. Bývají
většinou krátké. ZELENÁ, tyhle
knihy už většinou nemají
obrázky, je v nich menší písmo
a jsou delší a naposledy
MODRÉ štítky, které označují
knížky pro větší bez obrázků
a se spoustou stránek.
Tak pořád si myslíte, že je
knihovna nudná?
 
Autor: Nikol Orawczaková

Filmový tip - Thor: Ragnarok
Thor je uvězněn na opačném
konci vesmíru bez svého
mocného kladiva a je nucen
pustit se do závodu s časem, aby
se vrátil včas do Asgardu
a zastavil Ragnarok - zkázu
svého domova a konec
asgardské civilizace - který se
snaží rozpoutat mocný nový
nepřítel, nemilosrdná Hela.
Předtím ale musí přežít smrtící
gladiátorskou soutěž, v níž se
ocitá tváří v tvář svému
bývalému spojenci z řad
Avengers - neuvěřitelnému
Hulkovi.
 
Autor: Jakub Wodecki

My a facebook

 
Autor: Johana Ferfecká

Lidé mají na facebook
různé názory. Já jsem je
rozdělila do dvou
skupin. První skupina je
ta, která si myslí, že
život bez facebooku
nemá žádný smysl
a facebook je prostě
super. Druhá skupina si
pod pojmem facebook
představí případy
kyberšikany a myslí si,
že facebook je jedno
z největších nebezpečí
21. století.

 
Obě dvě skupiny mají v něčem
pravdu. Facebook je dobrá věc,
pokud si tam píšeme s přáteli
a zkrátka opatrně
komunikujeme. Také je důležité,
kolik strávíme na facebooku
času. Každý to má jinak, ale
podle mě by denní „dávka“
facebooku a celkově strávený
čas na internetu neměl
překračovat 3 hodiny.
V opačném případě už jste
závislí. Myslím si také, že není
dobré brát telefon do ruky hned
po probuzení nebo před tím, než
jdete spát. Zrak se vám pak
unavuje a zbytečně budete
na mobilu prokrestinovat.

Jaký je můj názor na facebook?
Facebook nemám a myslím, že
se bez něj dá žít. Samozřejmě
pokud ho někdo má, tak si
nemyslím, že je to špatně, ale
všeho s mírou. A co si o této
sociální síti myslíte vy?
 
ANKETA:
1. Jaký máš názor na fb?
2. Máš fb?
 
Dívka, 12 let:
1. Nelíbí se mi to.
2. Ne.
 
Chlapec, 13 let:
1. Je super.
2. Mám.
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Umělecké okénko

PABLO PICASSO
datum narození: 25. října 1881
datum úmrtí: 8. dubna 1973, 
ve věku 91 let 
Pablo Picasso byl španělský
malíř, sochař, grafik, básník 
a dramatik, který strávil většinu

svého dospělého života
ve Francii. Je považován

za jednoho z nejvlivnějších
umělců 20. století.
Picasso už jako malý chlapec
projevoval vášeň i cit 
pro kresbu. Po studiu v Madridu
se vydal do Paříže, centra
evropského umění. V Paříži
bydlel s Maxem Jacobem, který
mu pomohl naučit se
francouzky. První léta 20. století
strávil Picasso mezi Barcelonou
a Paříží, ve které začal jeho
dlouholetý vztah s Fernande
Olivierovou, ta mu často stála

jako modelka a objevuje se 
na mnoha Picassových obrazech
z počátku století.
V jeho díle můžeme rozlišit
Modré (hlavně tmavší obrazy 
v modrých a modro-zelených
barvách) a Růžové (obrazy
veselejší, v oranžových 
a růžových barvách) období.
Mezi jeho obrazy patří třeba
Spící dívka, Jacqueline,
Guernica.

Autor: Zuzana Oláhová

Smějeme se rádi

Vtipy o škole:
1.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."
2."Nováku, na vaší lavici je 7
much. Když zabijete jednu,
kolik jich tam zbude?"
"Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí."
3."Pepíčku, řekni dvě zájmena."
"Kdo, já?"
"Výborně, Pepíčku."
Autor: Jakub Wodecki

Hádanky
trochu jinak
Hádanky o škole:

Víte, co je to škola? 
Ústav, kde za minimální dobu
maximálně zblbneš.

Co jsou to středoškoláci?
To jsou školáci, kteří chodí
do školy pouze ve středu.

Autor: Jakub Wodecki

Hádanky
trochu jinak
Jak dopadl hasič u zkoušky?
Vyhořel.

Víte, proč nemůže šnek utíkat?
Protože by mu vlály oči.

Jak se dá pomocí vody získat
světlo?
Umyjeme okno.

Autor: Jakub Wodecki

Knižní tip
Hořké zrání Adriana Molea
Pokračování populárního
Tajného deníku Adriana Molea
staví svého hrdinu,
obtíženého nelehkým údělem
nepochopeného a vysmívaného
intelektuála v obyčejné
středoanglické rodině, 
před nová rodinná, milostná 
i literární trápení.
Právě uprostřed čekání 
na přírůstek do rodiny přichází
nová krize ve vztahu 
mezi rodiči, 
závěrečné zkoušky se kvapem
blíží a citová nejistota a

obavy z nedostatku sexuálních
zkušeností jen prohlubují
Adrianovy trable.
Adria však zůstává zároveň
bystrým pozorovatelem svého
okolí a vážných i nevážných
problémů, které hýbou Británií
počátku osmdesátých let.
Autor: Ondřej Gyüre

Deník malého poseroutky 12 
Blíží se Vánoce a Gregovi
rodiče rozhodli, že celá rodina
uteče před zimou a svátečním
stresem na tropický ostrov.
Trochu si odpočinout a přijít
na jiné myšlenky. Jenže brzy
zjistí, že to tu nebude zase
takový ráj. Rodinnou pohodu
vytrvale kazí spáleniny 
od slunce, žaludeční potíže 
a jedovatí pavouci. Podaří se
Heffleyovým dovolenou nějak
zachránit?


