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TÉMA MĚSÍCE
Nejoblíbenější filmy a seriály
Představíme vám naše TOP filmy a seriály, které byste mohli zhlédnout taky.

Se všemi členkami jsme se rozhodly formou recenze představit jeden náš nejoblíbenější seriál a film.
A někomu tak možná pomůžeme ve výběru „co sledovat dál“. Eliška toto téma zpracovala do komiksu.
SLUNEČNÁ
Na statku ve Slunečné žije Týna a Sylva Popelkovy.
Týna je hodná, stará se o statek a všem pomáhá. Sylva
je vypočítavá a zlá, nejraději by statek prodala a odjela
do Prahy, a tak chystá různé podrazy. Chovají tam
zvířata, vyrábí kozí sýr a poskytují hostům ubytování.
Zaměstnanci statku jsou bývalí ztroskotanci, kterým
poskytl přístřeší starý pan Popelka, jenž už nežije, ale
zjevuje se Týně, když ji něco trápí. Na statku se objeví
bohatý Janek se svým bratrancem Romanem, chtějí
na pastvinách u Slunečné postavit fotovoltaickou
elektrárnu, jde jim jenom o peníze. Nakonec ale Janek
zjistí, že peníze nejsou všechno, od projektu odstoupí
a zamiluje se do Týny. S ní na statku začne znovu
Ilustrace: Eliška
od nuly, vybudují spolu sanatorium, kam jezdí bohaté
klientky. Sylva se nakonec polepší, s Týnou se udobří a začne jí na statku pomáhat. Všichni na statku
zažívají různá dobrodružství. Seriál se mi líbí a doporučuji ho.
ŠPUNTI NA VODĚ
Komedie je z roku 2017. Bratři Igor a David se rozhodnou jet se svým bratrancem Ondrou na kánoích
na zlatou svatbu svých rodičů. Jejich manželky se na ně naštvou a nechají jim všechny děti. Matky
i s Ondrovou přítelkyní vyrazí na dámskou jízdu na kolech. Chlapi to však nevzdají a s dětmi vyrazí na řeku.
Cestou zažívají různá dobrodružství. Nakonec se převrhnou do vody, ale vše dobře dopadne. Na zlatou
svatbu dorazí všichni v pořádku a udobří se. Film se mi líbil a doporučuji ho.
Linda
Týně se líbí také seriál Slunečná a jiné nesleduje, recenzi už nám tedy napsala Linda za obě.

1

TÉMA MĚSÍCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Jde o životopisný film, který nám představuje život Freddieho Mercuryho
a skupiny Queen. Obyčejný hoch chodí do baru, kde hraje kapela Smile, které
Freddie nabídne novou píseň pod podmínkou, že se stane jejich novým
zpěvákem. Po několika měsících, kdy se jim daří, vydají svoji první audio
nahrávku, která má v originále 12 min. a nakonec se dostane do rádia.
Skladba má úspěch, skupina si mění název na Quenn a stává se slavnou.
Vydávají jednu píseň za druhou, jezdí křížem krážem po Americe. Po celou
dobu Freddieho doprovázela přítelkyně, Freddie ale najednou zjistí, že ho
spíše přitahují muži. Začíná mu také stoupat sláva do hlavy, zkouší alkohol,
drogy, opouští ho přátelé. Jak jeho život skončí? Mnozí ví, ostatní se dozví.

Ilustrace: Eliška

Týna
ARCANE
Seriál je adaptace počítačové hry League of Legends, ale můžete jej sledovat i bez znalosti uvedené hry.
Sousední města Piltover a Zaun proti sobě
válčí a dvě sestry stojí v souboji magických
technologií a protichůdných názorů na
opačných stranách barikády. (zdroj: Netflix)
Hlavní postavy v Arcane jsou Jinx, Vi, Viktor,
Silko, Jayce, Caitlyn, Powder a Medarda.
Ke zhlédnutí je zatím první série, letos se
mohou fanoušci těšit na pokračování.
Ilustrace: Kája
Seriálové (nebo filmové) adaptace her
většinou nedopadnou dobře, ale já myslím, že Arcane je výjimka. Má dobrou grafiku. Řekla bych že je to
nejsledovanější seriál roku 2021, na CSFD.cz má hodnocení 92 %,. Doporučuji zhlédnout.
NA HRANĚ ZÍTŘKA
Jde o akční sci-fi film z roku 2014, který popisuje boj lidí s mimozemskými nepřáteli. Hlavní postava, kterou
ztvárnil Tom Cruise, se dostává do první linie. Při zabití svého protivníka sám umírá, je však infikován jeho
krví, díky tomu ožívá a znovu se ocitá na začátku dne, který může prožívat znovu a znovu. A s novými
znalostmi se snaží průběh dne změnit. V boji mu pomáhá Rita, Emily Blunt, která měla podobnou
schopnost, ale přišla o ni. Film režíroval Doug Liman, který režíroval i filmy Lovná zvěř (2010), The Wall
(2017) a Nebeský Gauner. Film má na CSFD.cz hodnocení 86 %, což je dost. Je to super film, ale doporučuji
ho spíše starším.
Kája
STRANGER THINGS
Stranger Things je americký sci-fi hororový seriál. Děj seriálu se odehrává v 80. letech 20. století. Hlavními
postavami jsou 4 kluci, (Mike, Lucas, Dustin a Will), kteří nejsou ve škole zrovna oblíbení a večery tráví
společně hraním hry Dungeons & Dragons. V malém městě Hawkins si lidé žijí v klidu a nic je netrápí.
Jednoho dne se ale domů nevrátí školák Will a život jeho kamarádů a rodiny se obrátí vzhůru nohama.
Jeho matka Joyce jde na místní policejní stanici, kde se šerifu Hopperovi moc do pátrání pouštět nechce,
protože ví, že Will se brzy objeví. Willovi kamarádi to nechtějí nechat být a vydají se Willa hledat. Při tom
narazí na zvláštní dívku a rozpoutají různé události, které se už nedají zastavit. Ale zároveň si stihnou užít
i hodně legrace, i když musí prchat před různými nástrahami vládních agentů nebo děsivých monster.
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PŘEDVÁNOČNÍ VEČER
Předvánoční večer je vánoční film. Jednoho dne ve 14. století rytíř Cole narazil na bezejmennou starou
babičku, která mu dala zářící modrý medailon
a řekla mu, že musí splnit jeden úkol a že ho
pošle do daleké země na výpravu za získáním
rytířství. Pokud úkol nesplní před půlnocí
na Štědrý den, zůstane navždy uvězněn
v budoucnosti. V roce 2019 ve stejný den
v Bracebridge, středoškolská učitelka biologie
Brooke, která je zklamaná láskou, vezme svou
Ilustrace: Kája
neteř na otevření vánočního hradu. Což je
stejné místo, kam Cole přijíždí.
Cole je zmatený novým prostředím. Náhodou ho srazí auto Brooke a je převezen do nemocnice. Brooke
mu nabízí, že ho nechá bydlet v jejím domě pro hosty, dokud se zotaví. Cole si postupně zvykne. Pátrá
po úkolu, 24. prosince Cole pomáhá Brooke uspořádat vánoční hostinu. Později ji požádá, aby objasnila
jmelí a políbí se, což způsobí, že se Coleův medailon rozsvítí. A to také znamená, že konečně splnil úkol.
Brooke ho doprovodí do hradu na místo, kde se objevil, a těžce se rozloučí. Vrací se domů se zlomeným
srdcem, zatímco Cole je poslán zpět do 14. století. Po návratu Cole zjistí, že dorazil právě včas na rytířský
obřad svého bratra. Bratr ho vítá, ale brzy pozná bratrovo neštěstí a říká,aby se vrátil k Brooke. Brooke
utěšuje její rodina. Pozvali ji, aby se k nim připojila při návštěvě hradu, kde se s nimi Cole setkává na koni.
Vyzná Brooke svou lásku a ochotu zůstat s ní, což ona přijímá.
Míša
DOKONALÝ PODRAZ
Tento málo známý seriál mě zaujal od samého začátku. Má vše, co by můj oblíbený seriál měl obsahovat
– akce, mistrovsky promyšlené plány, iluze, humor a pomalu se utužující vztahy mezi členy „týmu“. Každý
člen je skvělý v určité oblasti a „pracuje“ (ilegální činnost) sám za sebe až do jednoho dne, kdy se spojí
díky hlavní postavě, Nathanovi. Vztahy ze začátku
Ilustrace: Eliška
skřípou, ale časem jsou jako rodina, která oloupí
bohaté korporátní firmy a zkorumpované osobnosti
a tím pomáhají obyčejným lidem (ve většině vrátit
peníze,
které
jim
nepřátelé
vzali
i s „menší“ sumičkou navíc jako odškodnění). Dá se
říct, že jsou „moderní družinou Robina Hooda“.
Hlavou týmu je zmíněný Nathan, Sophie je mistryně
v předstírání a flirtování, Eliot je mistrem
v jakémkoliv bojovém umění či střílení, Alec je
perfektním hackerem a Parkerová je hbitá, ohebná a výborná kapsářka. Okradené „terče“ pak jen zírají
s otevřenou pusou, jak je možné, že jsou okradeni. V seriálu dobro vítězí nad zlem, členové pochopí, že
jako tým jsou prakticky neporazitelní a že důvěra není sprosté slovo.
ILUZIONISTA
Tak jako u mého oblíbeného seriálu i tady v tomto filmu jde o perfektní iluzi a podfuk. Je to historický
román plný kouzel, čisté lásky a převratů. Syn truhláře se zamiluje do dívky z bohaté rodiny. Jejich dětské
lásce není přáno a na čas se odloučí. Eisenheim potká kouzelníka a naučí se od něj různé triky, pak pořádá
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svá vlastní představení. Se svou láskou se znovu setkávají až v dospělosti, on jako kouzelník (iluzionista) a
ona jako vévodkyně Sophie, na jednom z jeho představení. Jejich láska opět vzplane, ale vévodkyně si má
vzít korunního prince. Lásku k sobě se snaží schovat, ale korunní princ vidí, že mají něco za lubem. Nechá
je policií sledovat. Jejich plánem je útěk, ale nebude to tak lehké. Zvládnou utéct? Nebo se najde chyba
v jejich plánu, která se stane hlavní postavě osudnou?
Adámková
RIVERDALE
V Riverdale jsou dvě strany města – jižní
a severní. Na jižní straně žije gang Hadů (South
Side Serpents). Nosí na sobě kožené bundy,
které mají na zádech hada. Na severní žijí
normální lidé, kteří si myslí, že Hadi jsou
drogoví dealeři, ale oni nejsou. Je tam partička
čtyř teenegerů. Jughead, Betty, Veronika
Ilustrace: Kája
a Archie. Jughead je novinář, Had a vyšetřuje
vraždy. Betty je taky novinářka a vyšetřuje vraždy. Archie je fotbalista, který bojuje za mír ve městě. A
Veronika je bohatá holka, která nenávidí svého otce, který jí pořád lže a potají kupuje pozemky v Riverdale.
A společně řeší záhady a vraždy.
MAZE RUMER
Akční / Mysteriózní / Thriller / Sci-Fi / 2014
Maze Rumer je o tom, jak vědci uvězní lidi v obřím labyrintu, ve kterém žijí „rmuti“. Tihle lidé žijí uprostřed
labyrintu na mýtině. Jednou za měsíc vyjede nahoru klec s potravinami a člověkem. Ten si ze začátku
nemůže vzpomenout na jméno, ale asi za den si vzpomene. Je buď běžec, stavitel nebo pěstitel. Po asi
měsíci se z labyrintu dostanou ven, ale zjistí že venku, je to horší. Protože slunce spálilo celou planetu
a vytvořil se mor napadající mozek a je neléčitelný. Naštěstí však zjistí, že klíč k uzdravení má jeden z nich.
Denča

Z REDAKCE
Některé doplňující informace
Co by vás mohlo zajímat.

Noviny budou vycházet každý měsíc (poslední čtvrtek).
Na další číslo se můžeš těšit 24. 2. 2022.

Můžete také využít místo pro svou inzerci (viz inzerát vpravo),
informace předáte osobně p. uč. Adámkové, nebo zašlete na její
e-mail: adamkovav@zsmiroslav.cz.
Své poznatky můžete posílat na e-mail „paní redaktorce“ na tentýž
e-mail uvedený výše. Budeme rády za jakoukoliv odezvu.
Kolektiv
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INZERÁT
STÁLE hledám jakýkoliv
dřevěný hudební nástroj
(flétna, kytara, housle …),
který poslouží jako „výtvarné
plátno“ a následně bude
vystaven ve škole.
Pokud tedy máš nějaký
dřevěný hudební nástroj
doma, co už nikdy ke hraní
nebude, neváhej a dones jej
do školy.
Adámková

CO BYLO, CO BUDE …
Hromnice – málo známý svátek
Co to jsou vlastně ty Hromnice a kdy se slaví?

Ilustrace: Linda

Hromnice jsou svátek, který se slaví 2. února, 40 dní
po Vánocích a připomínají událost, kdy Maria a Josef přinesli
malého Ježíše 40 dní po jeho narození do chrámu v Jeruzalémě,
aby ho svěřili Bohu. Svátek byl také spojen s ochranou
před ohněm, bouří a bleskem. Od slova Hromnice je odvozeno
slovo hromničky, jsou to svíčky, které se během bouřek zapálené
dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami.
K Hromnicím se pojí mnoho pranostik. Nejznámější pranostika
„Na Hromnice o hodinu více“ říká, že den je o hodinu delší než
v době zimního slunovratu (zpravidla 21. prosince). Ve skutečnosti
je tento rozdíl v České republice hodinu a 20 minut.
zdroj: https://deti.vira.cz/kalendar/hromnice

Linda

Masopust
S dětmi si rádi užíváme masopustní karnevaly, ale málokdo ví, proč se tyto slavnosti pořádají.

Masopust (lidově ostatky, fašank, fašanky, karneval,
masopust) je třídenní svátek, který nastává po svátku
Tří králů (6. ledna), který má pevné datum. Jeho konec je
v noci před Popeleční středou, závislý na datu Velikonoc
a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března.
Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských
slovanských oslavách konce zimy. Podobně se slaví i v jiných
slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá
maslenica. Původní význam byl „opuštění masa“ (slovo
karneval pochází nejspíš z italského carne levare, „dát pryč
maso“). Masopust pak představoval období hodování
a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly
taneční zábavy, zabijačky a také svatby. V současné době je
však význam karnevalu obecný a nevázaný na určité období. Jde o taneční zábavy, lidové zábavy
v maskách, maškarní bály. Nejznámějším tanečním karnevalem ve světě je karneval v Rio de Janeiru,
dalším známým je v Santa Cruz de Tenerife.
Ilustrace: Linda

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust

Linda

Lyžařský výcvikový kurz
Naši žáci si užili sněhovou nadílku, jak se patří. Na lyžích v horách!

Tradiční lyžák v Deštné je primárně určen pro sedmé ročníky, avšak doplňují je dobrovolníci z osmého
i devátého ročníku. Týden v Orlických horách si všichni užívali plnými doušky, což jde vidět i z fotografií
zveřejněných již na webových stránkách školy. Není divu, když se super žáky byli i skvělí učitelé, např.
Marek Dostál, Jarmila Maiová, Lucie Škutová.
Kája
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CO BYLO, CO BUDE …
Máme na škole prasátka?
Tuto otázku si položí snad každý, kdo si všímá odpadků kolem školy. A kdo je viníkem?

Kolem budovy školy, ale i v ní, žáci neustále odhazují odpadky na zem. Proč? Vždyť koše jsou všude! Pletou
si snad někteří koš s keřem? Každý si teď sáhněme do svého svědomí a pojďme si dát takové malé
opožděné předsevzetí do roku 2022:

ODPADKY BUDU HÁZET DO KOŠE.
Je to snadné a nic to nestojí. Buďme ohleduplní k sobě i sousedům, ale hlavně k přírodě.
Děkujeme.
Adámková
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MINIROZHOVORY NA TÉMA
Film či seriál … To je oč tu běží.
Bleskové rozhovory odhalí další oblíbené filmy či herce.

Tento měsíc byla vybrána pro rozhovor naše paní učitelka Marie Wolfová. Z řad žáků devátého ročníku byl
vybrán jeden chlapec, který si však nepřál být jmenován a my toto přání respektujeme.

9. ročník (skrytá identita)
Jaký je tvůj oblíbený seriál?
Arcane.
Jaký je tvůj oblíbený film?
Nemám oblíbený film.
Jaký je tvůj oblíbený herec?
Nemám oblíbeného herce.
Jaká je tvoje oblíbená herečka?
Jiřina Bohdalová (:-D).

Paní učitelka Marie Wolfová
Jaký je váš oblíbený seriál?
Žádný. Já na seriály nekoukám, poněvadž na ně nemám čas, ale kdybych měla zavzpomínat, tak možná
kriminálka Případy 1. oddělení.
Jaký je váš oblíbený film?
Já oblíbených filmů mám hodně, ale nejvíc se mi líbí Tři oříšky pro Popelku.
Jaký je váš oblíbený herec?
Colin Firth.
Jaká je vaše oblíbená herečka?
Meryl Streep.

ZÁBAVA
Vtipy
Chtěl jsem navštívit bezdomovce, ale nebyl doma.
Jdou pila a kladivo ukrást auto. Kladivo se nacpe k volantu a řekne: „Řídím já. Ty jsi pila!“
Co můžeme říct člověku, který nerad chodí kolem horké kaše? Že z něj kuchař asi nebude.
Víte, co dělá lenochod, když hoří prales? Hoří taky.
Víte, proč nikdo nedokáže obelhat Lorda Voldemorta? Nejde ho vodit za nos.
Potřebuji prázdniny šest měsíců dlouhé a to dvakrát za rok.
A: Běží vám lednička? B: Ano, běží. A: Tak si ji chyťte!
zdroj: Vtipy pro děti, T. Polášková, 2017 / Vtipy pro děti 2, T. Polášková, 2018 / Vtipy pro děti 4, T. Polášková, 2020

Týna
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ZÁBAVA
Křížovka
1.
2.
3.

Š
U

P
4.
5.

Y

6.

Ž
7.
8.

1. Zelenina, která je v lusku a je zelená.
2. Největší země na světě.
3. Malá zelená postava ze Spongeboba (s jedním
okem).
4. Krávy nám dávají bílou tekutinu zvanou …

5. Ukazuje to čas.
6. Ovoce, které se podobá malině, ale je černé.
7. Když ji krájíme, tak pláčeme.
8. Anglicky „ahoj“.

Tajenka:

Týna

Rébus
Složte z obrázků mužské jméno. (Nápověda: použijte první písmena slova znázorňujícího obrázku)

Řešení rébusu z minulého čísla:
MAlina + TYkadla + LDA = MATYLDA
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Co …?

OK.

Jak to
víš?

Zlato, běž
už spát.

Už
musím!
Čau!

Nó … Jde
to na tobě
vidět!

*THE SIMPSONS*

Jsem
žlutá?!

Páni!

Čau,
kočko!

Co?

Dobrý den,
dnes vám budu
suplovat za paní
Ednu.

To znamená,
že jsem ve
světě
Simpsonů!

Zív.

Ta nová.

Jsem Bart.
A ty?

Už přijel
autobus!
Ahooj.

Páni!
To je Bart
Simpson!

Jistě.

Můžu si
přisednout?

Co?!

Já vím.

Aaaaaa!

Jsem tu velká
hvězda!

Jsem Alice.
Jsem Lisa.
A ty?

Přijdeš
pozdě!

KOMIKS
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Prožila jsem
den ve světě
Simpsonů.
Těším se na
zítra.

Hustý!

Haha

Haha

Haha

Já NIC
neudělal!

HEZKY, BARTE!

a
Hah

Haha

Haha

A co když jsem ji
JÁ dala chilli
do kávy!

HEZKY!

Přijdeš
pozdě!

Takže
to byl
sen?

Čau.

Tak čau zítra,
Barťasi.

Nebo ne?

KOMIKS
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